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നമഹ, ക്രിക്ക 

പെഠരുാളു ടക്കഠ. 

പ്രഭാതകീത്തനങ്ങള് [6 കര്ത്തൃദിവസം 316317 

സന്ധ്യാകീത്തനങ്ങള് 12-19 ബഹ്തീസ്ത പ 
സ്നോത്രഗീതങ്ങള് ഉ0--837 ! പട്ടംകൊട്ടക്കല് 320_ 391 

ക്രിസ്മസ്സ്" ഗീതങ്ങള് 8299 വിശുദ്ധസംസഗ്ഗം 3 2.....396൦ 

പീഡാനുഭവം 100, 124, 538,ടട്5 വിവാഹം 89 7 995 
ഉയിത്തെഴ്ുനേല്ല് ന്തി ദുഃഖസമയം 834--9396 
സ്വഗ്ലാരോഹണം  ശവമടക്കം 83 7-- 340 
ഗുണദോഷം 13865161 മോക്ഷാനന്ദം 941,947, 549,560 

പ്രിസ്തൂവിങ്കലേക്കുള്ള- സുവിശേഷം 5485_ 374. 

ക്ഷണം 162, 162,5534,561, ഭവനപ്രവേശം ജ 73: 

രക്ഷിതാവി- പുതുവര്ഷം 8 76-77. 
ന്െറ വിളി 1853__185,537 മഴയ്ക്കായി അപേക്ഷ 878. 

പരിശുദ്ധാത്മവ്യ് 186196 ടരരോഗികള്കു പേണ്ടി ജൂ 7 
ദൈവവചനം 197....204 യൃദ്ധകാലം 80. 550 
അനുതാപം 2025-22 1 പള്ളിക്കു കല്ലിട്ടക ലു 
പ്രതിഷ്ട 222---932,540,552 പള്ളിപ്രതിഷ്ഠ ഒ _ ളേ 
വിശ്വാസം 233_ 242,544  യാത്രാഗീതം 886 

വിശുദ്ധി 243--246  അണ്ടവസാനം 87-88. 

ളി റ:  ആരാധനമാഗളം 3607 

ി '” “  ആദൃഫലപ്പെരുനാള് 90. 
പ്രാത്ഥന ഉ58-267, 533,536 പി നല് 91406 

വ ഹം ന ടം ശരിശഗാനങ്ങള് 40 7--16 

മി ലം ലം  സാമാനൃഗിതങ്ങള് &1 7464 
ടി 91293 പല്ലവികള് 465 

ക്രിസ്തുവും സഭയ്യം 466,473,520 
സന്തോഷംസമാ 

ധാനം മ? 474,526,508 

ക്രിസ്തുവിനെറ രണ്ടാ. 

മത്ത വരവു” 2 64---301, ഫാ 
ദിവ്യനടത്തിപ്പും കാവലും ആര്വാസം 449,546, 

309, 241 ട്ട, ടട 
൧ ശൂഷാരംഭം 303--315 പലവക 29-58 
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അരുമതാതാ അയ്യോഗിനെറ 920) 
അരുമയുള്ളേശുവേ 

അകത്തുംപുറത്തുവേദന 550 | അറിയേണം മനുഷ്യാ നീ 
അഖിലജഗത്തിന്നുടയ 14 | അറിയാത്ത സമാധാനം 
 അഖിലേശനന്ദനന് 4 । 

അഖിലേശനെനന്െറനാഥന് 604 ത്ത 
പു ധാ 504 ആടുകള്ക്കുവേണ്ടിജിവനെ 
അടിയാനില് വാണീട്ടക 22.7 ആത്മാവേ ഉണരുക 
അടുത്തു യേശുവിന്മേലവര് 104 ആത്മാവേ വന്നീട്ടക 

അണ്ടര്കോനേ ഭയന്ന 399 നി ം ആദിത്യൃചന്ദ്രാദികളെ 
0 ലക 
ഷി ത ) ആദിദയാപരനിവരെ 
അതിരാവിലെ തിരു ' 1 പി 

ആദിപരനാകുമേക 
അതിശയകാരുണ്യ ൧012൦ 
ലാ ) ന് ആദിയ്യമന്തവുമില്ലാത്ത 
അത്ഭുതനെ യേശുനാഥാ 
ച്ചു ്് ആദ്ൃവിവാഹനാളില് 
അത്ഭതംകേളത്ഭളതം 89 % ആനന്ദമുണ്ടെനിക്കു 
അഭ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടം 174, | ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ 
അനുഗ്രഹക്കടലെ 448) ലി 
ലു ആനന്ദംആനന്ദം ആനന്ദമേ 
അനുഗ്രഹത്തോടെയിപ്പോള് 389 

പ് ആയുധം ധരിപ്പി൯ 
അനുഗ്രഹിച്ചടിയാരെ 516 ) | ആഴുസ്സിലിത്തമേരു 
അനുദിനം തിരുനാമം 9 

ച ആരിവര ആരിവ൪ 
അന്പീിയലും തമ്പുരാനേ 232 

ആരു സഹായിക്കും 
അന്പുതിങ്ങും ദയാപരനേ 308 ം ് ആധിഷം അരുഗള്്ക 
തയ്യയോ! മഹാആശ്ചര്യം 108 ം ി ച് 1 ആശിഷം നത്കണമേ 
അയ്യോ! എന് പ്രാണനാഥാ നന ൭൦ ല്ലാ (2 ആശിസ്റ്റാം മാരി 
അയ്യോ! എന് ദൈവമെ 436 

ആശ്രിതവത്സലനേശ്തരമഫേ 
അയ്യോ! ഞാനൊരുമഹാ 916 കം 

) ല് ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ അയ്യോ! പാപിനി എന് 184 മ | 
.അന്ധകാരത്താല് എല്ലാ 478 മഹ 

അരുണോദയസമയേ 6. ഇന്നിങ്ങെഴന്നുവായെ 

അരുണോ്യസമയംവരും 2 ! ഇന്നിമഗലം ശോഭിക്കുവാന് 32.7 

ട് 



ഇന്നുതീരും വര്ഷത്തില് 388 

ഇന്നു നമുക്കേകശിശു 82 

ഇന്നു പകല്മുഴുവന് 19 
ഇന്നു പകലിലെന്നെ 17 

ഇന്നേയോളം തൂണച്ചോനെ 6596 
ഇന്നേരം പ്രിയദൈവമേ 200 

ഇന്നേരം യേശുദേവനേ 377 

'ഇഅന്നേശുരാജന് ഉയിത്തെ 131 
ഇന്നോളം അറിയാതുള്ള 470 

ഇമ്മാനുവേല് തന്ചങ്കതില് 288 

ഇസ്രയേലിന് ശ്രീയഹോവാ 409 

ഈന 
പ ചളി 

ഈ പരദേവനഹഫഹോ 420 
ഈ സഭാന്തരേവരേണം 316 

2) 
തൃണന്നരുളി യേശുസ്വാമി 199 

ഉണന്നെറുനേല്ല, 498 
ഉണരുക നീയെന് റി 
ഉണവ്വി൯ കാററു വീശുക 464 
ഉത്തരഹിമാദ്രികള് 472 
ഉന്നതാസനാ നിന്െറ 1457 
ഇയത്തിട്ടം ഞാനെന്െറകണ് 260 
ഉൃഷകാലം നാം എഴനേല്ലക 10 

എ) 
എത്ര എത്ര ശ്രേഷ്യം 40 
എത്രയും ദു:ഖമാം കാഴ്ച 194 
എത്ര സന്തോഷമിതെത്ര 7 
എനിക്കായി ചിന്തിനില് 911] 
എനിക്കായ് പിളുന്നപാറ കൂ 
എനിക്കു വേരില്ലാശ 24] 
എന്നരികില് വന്നു വിശ്രമി 71 
എന്നാത്മാവേ നീ ദുഃഖ 474 
എന്നാത്മാവേ വാഴ്ത്ൂമുക 78 

11 

എന്നാളം സ്കൂതിക്കണം 0 

എന്നുനി വന്നിട്ടം എന്െറ 287 

എന്നു ഞാന് കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടം986. 

എന്നുള്ളിലെന്നും വസി 19൫ 

എന്നെനിക്കെന് ദുഃഖം 464 
എന്നെ രക്ഷിപ്പാന് ഉന്നത 379 
എന്നെ വിമ്പരക്ഷകന്െറ 7൫ 

എന്യേശുരാജനന്െറ 998 

എന്നോട്ടള്ള നിന്സഡവ്വ റി 
എന്തതിശയമേ 911 

എന്താനന്ദം പ്രിയരേ 300 
എനത്തുചെയ്യേണ്ടു ഞാന് 2 133 

എന്തു നല്ലോര സഖിയേശു 179 

എന്തൊര൯പിതപ്പനേ 1] 
എന്മേല്കനിഞ്ഞീടേണമേ ലൂ 

എന് ആത്മാവിന് ആദിത്യ 16 
എന് ആത്മാവേ കേള്ക്ക നി 197 
എന് ആശയേശുവില് 0217 
എന്കത്താവേകൃപയായ് 962 
എന്കാന്തനിവന്തന്നെ 9൭9൭ 

എന്ക്രിസ്തന് യോദ്ധാവാ 778 

എന്൯ന്ജീവന് ഞാന്നിനക്കു'" 903 

എന്ദിപമേ ഈ അന്ധകാര 99 
എന്ദൈവമേനടത്തുകെന്നെ 902 
എന൯നാഥനെ ഏറവ ൨4.4, 
എന്പ്രിീയനേശുവില് 4 9൫ 
എന്പ്രിയരക്ഷക: നിന്െറ ൭൭൭0 
എന്പ്രിയരക്ഷകനേനിന്നേ 487 
എന്യഹോവയെ പാപി 099 
എന്യേശു എന് പ്രിയന് 640 
എ൯ യേശു എന്സാംഗീതം ൭3ദ3 

എന്രക്ഷകനാം യേശൂവേ ക്ല 
എന്രക്ഷകാ എന്ദൈവമേ 481, 
എനെറതോഴരേകൊടികാണ് 988 



നരര്രക്ഷപെട്ടവാ൯ 87, വ 

നരരെ വിധിപ്പതിനായ് ക വകരെണം നിന് ആത്മാവെ 321 

നരരോടതി സ്നേഹംപുണ്ടുെ 98 പതിനായിരപേര്കളില് 36 
നല്ലദേവനെ ഞങ്ങള് 201 പരദേവാസ്വശ്ശപുരദേവാ 24 
നല്ലപപോല്തിരുവാക്കില് 605 ) പരനെ എന് യേശുനാഥാ 508 

നവയെറുശലേം പാര്പ്പിടം 489 । പരനെതിരുമുഖശോഭയി൯ 4 

നസറായനാകും യേത്തു 167 । പരവെ തൃക്കടക്കണ്ണാല് 210 

നാഥനെ എന്യേശുവേ 25 പരനെനിന്തിരുമുമ്പില് 534 
നാഥന് വരവിന്നായ് 562 പരനേശുവേ കരുണാ 399 

നാഥനേശുവിന്നു സ്തൃതീ 163 പരപരമേശാ ി 47? 

നാഥാനീ വേഗംചൊരിക 48 _പരമതനയനാകും പ [] 6 

നാശമാകുന്നേ ഞങ്ങള് 2]2 । പരമതാതനന്െറവലം 433 

നാള കള്പോയിട്ടന്നു പ്പ്. പരമദയാലൊ പാദം റും... 

നിത്യനായ യഹോവായെ 541  പരമദേവനിന്വിലാസം 303 

നിതൃയഭാഗ്ൃയസ്ഥലമാകം 343 പരമപിതാവെ വന്ദനം 60 

നിത്ൃയവന്ദനം നിനക്കു 2) | പരമാനന്ദമനുഭവിപ്പാ൯ 366 

നിതൃയവിടൊന്നണ്ടതുദശോഭ 549 പരമേശ ജാതാ 6? 

നിന്ത് രവചനത്തില് 200 പരലോകാധിപനെ . 382 

നിനക്കായെന്ജീവനെ 118 പരിതാപപ്പെട്ടന്നെന്െറ 297 

നിനക്കേതുവേണം 4) 7 | പരിതുഭ്ധപരനെ നിരന്തരം 400 

നന്നീടിന്യേശു 0൭  പരിശുദ്ധപരനെ സ്തൂതി ച 

നിന്നോട്ടപ്രാത്ഥിപ്പാ൯ 445 ! പരിശുദ്ധാത്മാവേഇപ്പോള് 15“ 

നിന്നോടെന് ദൈവമേ 940 | പറവാന് വരമരുള്ക 366 

നിന്തിരുമുഖശോഭയെ 430) പാടിസ്കൃതി മനമെ മം. 

നി൯വചനം മഫാമധരം 904 ) പാടീന് ഇന്പഗീതം 97 

നിന്ന്നുന്നിധിമതി 462 പാട്ടവി൯ സകലഭൂമിയെ 396 

നിന്൯സന്നിധിയില്ദൈഖ 9൭72 പാട്ടം പരമരക്ഷകന്൯ന് 66 

നിന്ംസ്ലഹം എന്പങ്ക് 256 പദേം വന്ദിക്കുന്നേന് 493 

അിന്െറഹിതംപോലെ 498 പാപക്കടം തീക്കുവാന് . 252 

നില്ല,നില്ല, പാപിയെ 146 | പാപത്തിന് മാവിഷത്തെ 313 

ണീയല്ലോ ഞങ്ങള്ക്കുള്ള 435 പാപത്തിലിരിപ്പതു 143 & 

യ. നീയൊഴികെ നീയൊഴികെ 228 പ്ക്ടാരം ചുമന്നോനാം ം 

വ ന്നീ ക്ഷിണിച്ചോ നി 178 പാപഭാരം നീക്കാന് 

നരമാകും മുന്നെന്നില് ” 284 പാപക്ഷമ ലഭിപ്പാന് 



111] 

ദപചാപികളീന് രക്ഷകന് 153 
പാപിഞാ൯ന് മഹാപാപി 906 

പ്പാപീ ഗോല്ഗോഥാ। 112, 
പാപീ നിന്വഴികളെ 513 
പാപീ പരന്നരികില് 1] 70 

പാഹിമാം ജഗദീശ്വരാ 7 

പാഹിമാം ദേവദേവാ 267 

പിന്നാലെ വരിക 970 

പിന്ഗമിച്ചീടടം യേശുവെ 465 

പിറുപിറുപ്പേതുമില്ലാതെ 373 
൨ 4രുഷോത്തമനെനിക്കു 47% 
പ്പാത്ഥന കേള്ക്കുണമെ 261 
പെന്തിക്കോസ്തിന്വല്ലഭനെ 192 
പെന്തിക്കോസ്തറിന്ശക്തിയെ 104 

പെ!സഹായെന്നുപേരുള്ള 101 
പൊന്നിന്നേക്കാള് വില 199 
പൊന്നേശുതമ്പയരാന് 457 
പൊന്നേശു നരര്തിരു 824 
ച്ോകല്ലെ കടന്നെന്നെ 517 
പ്രാരത്ഥനയന് നല്നേരമെ ടക് 

ബാലകരോടനുകൂലാ 407 
ബറലരാകുന്ന ഞങ്ങളെ 415 
ഒാലരാം അടാിയങ്ങളു [ല് 414 
ബവേത്ലഫേനേല്നഗരിയില്9 

ന) ഉൻ 
ഭയ്മമപ്പുടായ്ക നീ 30) 
ഭക്ഷണമവര് കഴിച്ചീടുമ്പോ 102 
ഭാഗ്യരാജ്യമൊന്നുണ്ടതില് 596 
ഭൃ വാസികള് സവ്മരുമേ 77 

ി മ മധ 
മക്കളേ ഇനി അല്ലുമെ 103 
മങ്കമാര്മൌലേ കാന്തെ 468 
മതിയായദൈവം മതിധെ 9 

യം 

മന്നായെ ഭൃജുക്ക 36. 
മന്നവനെ മഹോന്നതാ 310 
മന്നവനെ മശിഹായെ 20 
മനുജന് ഇവന് ഭാഗ്യവാന് 406 
മനുവേലനെ ദിനവൃയം 31 
മനുവേലനെ പ്രിയതമനെ 128 
മനുവേലനെ സ്തൂതി നി 62: 
മനുവേലാ നിനക്കുവന്ദനം 65. 
മനുവേലാ നിയെന്തിത്ര 288 
മനുവേല്ൽ മന്നവനേ 395 

 മനയവേല് വരുമെവേഗം 296. 
മനോഫരാലയം ഒന്നു 34.7 
മയലാലെന്മനം 467 
മരണം ജയിച്ചവിരാ 126. 
മറന്നുപോകാതെ നി മന 10 
മറുതലിക്കും മകനെ 182: 
മറുദിവസം മറിയമക. ന് 105. 

മനമെ പക്ഷിഗണങ്ങള് 

മനസ്സോടെ ശാപമരത്തില് 3248: 

മഫത്വപപ്രഭ,മരിച്ച വ൯കുരിമ96 
മഫതുപപ്രഭ,മരിച്ചആശ്ചയ്യ 5 58. 
ധഹാത്ഭളതമെ കാല്വറി പ 
മഹിമയെഴ്ചംപരമേശാ 46 
മഹിമവിഉങ്ങും മണവാടി 502 
മഹിമാപതിമശിഫഹാ 194 
മഹിമാസനനാം ദ്ദ 
മഹിമയില് മനുഷവേഷം 95. 
 മാട്ടി൯തൊഴ്ചത്തില് മൂ 
മാനവേന്ദ്രാ 3602. 
മാനസമെ ശ്ര്രീയേശുൂവെ റ 7] 
മശവേലിന്സ്കതിയെ 424 
മാ പരിൃതദ്ധാത്മനെ 191 
മായയായ ലോകം 176 
മുമ്വേമുമ്പെ നടക്കു [| 0 



ശോഭയേറും നാടൊന്നു 

നോഭിതപട്ടണം 

സ 

സകലഭ,തലമെ 

സങ്കടത്താല് ഞാന് 

സങ്കേതനഗരമാം 

സ്ഭദ്രേകാടിസ്ഥാനം 

സമയമാരേഥത്തില് 
സമാധാനമേകും യ്യേശു 
സവ്വപാപക്കുറകള് 
സര്വ്വമാനുഷരെ പരന്നു 

സര്വ്വലോകസ്രഷ്ടാവാകും 

സവ്വവുംകാഴ്ചവച്ചേശുവി൯ 

സര്വ്വശക്തന്യഹോവ.. 
സവ്വേശ്വര ജീവ 

സര്വ്വേശ്വരസ്തുതി 

സാദംതൃജഓമനസാ 

സാന്നിദ്ധയഏകണം 

സീയോന്ച്ഛന്പരദേശി 

സീയോനെ നി ഉണന്നെ 

സീഭയോന്കുമാരി നിന് 

സിദയോനുമലമുകളില് 

സീയോന്സഞ്ചാരികളെ 

4 സയകളി൯പരന്൯ന്യഫോ 

൧ സനയിന്൯യഹോവയെ 

എസനാപതിയിന്ശബ്ദും 

4൧ സവിപച്പിട്ടം നിന്നെഞാ൯ന 

സോദരരെ പാപമാരഗ്ഗം 

സോദരൈകൃതയില്। 

സ്ൂതിച്ചിട്ടന്നേന് വീണു 

തി തിങ്ങിയ പര 

സ്തൃതിപ്പിന് സ്തൂതിപ്പി൯ 

1 

336 
350 

൭97 

442 
4.79 

൭39 

89 

൭9 
606 
898 
70 
൧9 
512 
116 
401 
128 
312 
491 
609 
004 
221 
൧81 
ഉ 7 

306 

524 
9 
161 
മറ്റ 

80 
6 

36 
രരം 

സ്തൂതിസ്കുതി നിനക്കെ 421. 

സ്നോത്രംചെയ്ത്തീട്ടവേന് 8. 

സ്ത്ോത്രംചെയ്യുംഞാന് ൫0 

സ്ലോത്രമെന്നേശു പരാ 1! 

സ്തോത്രമെന്നേശുനാഥനെ 42: 

സ്നോത്രമേശുവെ 62, 

സ്നോത്രംശ്രീമനുവേലനെ 9 

സ്നേഹത്തിന് ഇടയനാം ൧42 

സ്നേഹമാംതാതാ സ്വഗ്ലീയ 48 

സ്നേഹമാം യേശുവെ ഉച്ച 
സ്നേഹവിരുന്നനുഭവിപ്പാ൯ 325 

സ്വശ്ശകനാ൯കാണുന്നുണ്ടേ ൭1.8 

സ്വഗ്ഗഭാഗ്യം എത്രയോഗ്യം 303 

സ്വഗ്മണവാളനെ 94 
സ്വഗ്ഗസിയോന്വഴി 018 

സ്വഗ്ലസീയോനിലേക്കുള്ള ൨15 

സ്വര്ല്ലോകദൂതരിതാ 156 

സ്വന്തം നിനക്കിനിഞാന് 998. 

സ്വാമിദ്രോഹിയാം 100. 

സ്രഷ്ടാവിനെ ബാല്യ 4255 

൨ 

ഹല്ലെലൂയ ഹല്ലെലൂയ! . 96 

ഹല്ലെലുയ ഹല്ലെലൂയ! മഫ 150 
ഹാ! ഏത്രഭാഗ്യംഉ ണ്ടെനിക്കുള്6 
ഫാ! എത്രമോദം എന് 955 
ഹാ! എന്തിപ്പാടയ്യൊ 111): 
ഹാ! കൂടി നാം എല്ലാവരും 4] 

ഹാ! വരുവിന് പാപികളെ 169 

ഹിമസമം പോയിതാ 78 
ഹേദാഹിക്കുന്നോര് 18 
ഫേ ഫ്േപ്രിയസ്നേഹിതാ 158 

... ഷാ. 



ജട ലഹസ്സട 

രി സ്ത്രി യകിത്തനക്ങറം 
ത്തം ടാ്യ്ക്ങാടം ത 

10110140 അട 

പ്രദാത കീത്തന റം. 

1] പനത്തുവരാളി ആദിതാളം 

പല്ലവി. 

കാത്തു സൃക്ഷിച്ചിട്ടക---ജഈജ പകലെന്നെ 

കാത്തു സുക്ഷിച്ചിടക--- 

അനുപല്ലവി, 

കാത്തിട്ടക ദേവാ! സാത്താന്െറയതിവ. 

പാത്ത ചതിവിര വിഴാതെകണ്ടേശുവേ! കാത്തു 

ചരണങ്ങള്,, 

സാത്താന് തര മൂതരുമായ്---സദമ മരണ.- 
സ ത്രവലകളെ വച്ചിരിക്കുന്നതില് 
വിഴ്ത്തുവാനായെന്നെ__കാത്തിരിക്കയാല. 
പാത്രമാകുമെന്നെ---പോററിയേശ്ുതുവേ! നീ. കാത്തു. 

2 സിനായ്മലമേലകൂള__ഇടിമിന്നല്ക- 
ചാല് നടുങ്ങീട്ടന്നയ്യൊ---മഫത്വമേറും 
ിയോനെന്നുള്ള മേലായ മലമേലി- 

താ അഭയമടിയാാ പ്രാപിക്കുന്നു നി... കാത്തു 
മൂ ല്വോകസുയ്യനുദിപ്പ---പൊങ്ങി വെയിലെന്.. 

റ് ക) 1 (് ക ദഹമെല്പാം കൊള്ള ന്നു---കരുണയോട്ട 
മേഘത്തുണില് ന വരായ്ക്കില് വെത്തുരുകി- 
പോകുമയ്യയൊ! തി---ലോകനാഥനേ! നീ. കാത്തു 



൧ 

പ്രഭാതകീത്തനങ്ങള് 

ഈ പകലിന് വേലയേോ--ചെയ്താനെനിക്കു 

പ്രാപ്പി തന്നീടെണമേ--രാത്രിയിലാക്കും 
പ്പാഫ്ഠിപോരാ വേല--പാത്തുചെയ്താനെണ 

വാത്തനിയുരച്ചതോ--ത്തേശുവേ! എന്നെ--- കാത്തു 

ക കിത്തനം അടതാള പായ്ക്കു 

അരുണോദയസമയം വരുമളവേ നയകിരണ- 

സ്തരണാമ്പിതമുണന്നിടടക മനമേ, സുരവര! നിന 

കരുണാലയമണവാന് തവ ചരണേ പണിയുന്നേ൯ 

കരുണാകര! പരമാത്മജ! പരിപാഹി നമസ്േ. 

ആനന്ദമയാത്മന്! മമ ദീനങ്ങളൊഴിച്ചു 

ഞാനിന്നു നടക്കേണ്ടൊരു വഴി കാട്ടുക കണ്ണില് 

തേ നിന്ദ വരുത്തുന്നതു യാതൊന്നതു നിക്കി 

മേല്തനിന്നു തൂണച്ചീട്ടക പരമാത്മജ! വന്ദേ. 

ഇക്കണ്ടവയെല്ലാമൊരു മായന്ത്ു സമം ഞാന് 

ഉധക്കൊണ്ടു ചരിപ്പാ൯ തിരുവാക്യം മമ ഹൃദയേ 

കൈക്കൊണ്ടുപജിീവിപ്പതിനായിട്ട തുണ 

ചെൊല്ക്കൊണ്ടദയാലോ! ജയ പരിപാഹി നമസ്ധേ. 

ഈലോകമഗഥേഷം വശമായാല്മെനിക്കു 

ആലോകമതില് ഓഹരിയില്ലെങ്കിലരിഷ്ടന് 

മാലാകവെ നിങ്ങുംപടി ചേലായൊരു മാര്ഗ്ഗം 

ആലോകനമാവാനരുളേകേശു നമസ്നേ. 

ഉദയം ഇതുവരെ നി പല ദുരിതങ്ങളൊഴിച്ചു 

ഹൃദയം പരിപാലിച്ചുപകാരം പലതരുളി 

സദയം മമ ചിന്തിപ്പതിനകനന്ദി കലന്ന 

സതതം സ്തൂതി ചെയ്താനരുളിന്നേശു നമസ്നേ. 

ഈനങ്ങളൊഴിഞ്ഞു,ള്ളവരാരുള്ളിഹ ലോകേ 

ഈനങ്ങളൊഴിച്ചശിഷമേകിട്ടക നാഥാ 

വാനങ്ങളുമതിലുള്ള വിശേഷങ്ങളുമോത്താല് 

മാനിപ്പതിനി മാനുഷനെന്തേശു നമസ്സേ. 

ജതു മാറുമതാറും ക്രമമായ് നിന്െറ നിയോഗാല് 

കൃഷിവേലയയമുപയോഗമതാകും നരനതിനാല് 
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കൃതദോഷമതൊഴിയും പ്രിയമായ് നി കൃപചെയ്യാല് 

ഹൃദിമൂഡ്ധത നിക്കെന്നുടെ സകലേശ? നമസ്ധേ. 

എപ്പോഴുമൊരുള്പ്പോരു ജഡത്തോടതു യൃക്തം 

അപ്പ്പോലെ സുഹൃത്തോട്ട തുടന്നാലതബദ്ധം 

എപ്പ്പോള് മമ ഹൃദയാത്തി ശമിപ്പാനിടയാവു 

ഇപ്പോള് കൃപയരുളീട്ടക സകലേശ! നമസ്നേ. 

ഏതെങ്കിലുമാപത്തുകള് നേരിട്ടവരുമ്പോഗ 

നി തന്നെയതിന്നൊത്ത നിവ്വത്തിക്കു ദയാബ്ധേ! 

ഏതെനെറ ബലത്തോടെതിരാമൊ, നരഠാക്തി 

നി തന്നെ ബലം നല്ലണമഖിലേശ! നമന്പേ. 

ഐശ്വയ്യവുയമാനന്ദവുമാശ്വാസവുമകമേ 

വിശ്വാസികള് തമ്മില് ഒരുമിപ്പും ഐകൃതയം 

ഉത്സാഹവുമാത്മിയ വരപ്രാഫ്ിയുമെന്നും 
ഖിശ്വൈകസഭനമ്ത്റായി വരട്ടേശു നമസ്നേ. 

ഒരുനാഴിക മനസ്സ്സിന്നൊരു സുഖമില്ലഖിലേഥാ! 
ഒരുപോലെ വിചാരം മമ മനസ്സില് കയറുന്നു 
പരമാ!പര! നീയെന്െറ വിചാരങ്ങള കററി 
പരിപാലയ സതതം പരമീശായ നമസ്തേ. 

നേരായതിലേതെന്നറിവാനെത്ര പ്രയാസം 
തിരാരെ വരുന്നോരു ഖിവാദത്തെയകററി 
നേരായതുദിപ്പിക്ക സമസ്ലേശ നമസ്നേ. 

ഓദായ്യത സുകൃതങ്ങളില് നരനേറിവരാനും 
ഒവ്വാസുതരില് സ്നറേഹമുറപ്പായി വരാനും 

അവ്യാജുഭയം ഭക്തി പരങ്കല് പെരുകാനും 
സവ്വേശ്വര കനിവോട്ട തൂണയ്ര്കേശു നമസ്ധപേ. 

അംകംജഡമാത്മാവൊടശങ്കം തുടരുമ്പോധ 

പങ്കങ്ങളൊഴിപച്പാത്മപരിഷ്ക്കാരമതരുള്ക, 

നിങ്കല് കൃപയളവററതുകൊണ്ടേ ഒരു ഗതിമേ 
എങ്കല്കൃപ ചെയ്തീട്ടക സവ്വേധ! നമസ്നേ. 

അക്കങ്ങള ടക്കുന്നതിനൊക്കാ തവ കൃപയേ 
ഇക്കണ്ടവയൊക്കെ തവ കണ്ണിന്നൊരുപോലേ 
ദുഷ് ക്കാലമടുക്കുമ്പൊഴ്ചതൊക്കെയ്തുമടക്കം 

ഉള്ക്കാമ്പതിലരുളിങ്ങു സമസ്തേശ? നമന്നേ. 
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3 ഡ്പ്പാ-മറിയടന്ത. 

പല്ലവി. 

അതിരാവിലെതിരുസന്നിധി അണയ്യന്നൊരു സമയേ 

അതിയായ നിന്നെ സ്തൃതിപ്പാ൯ കൃപ അരുശക യേശ്മപരനേ! 

ചരണങ്ങള് 

രജനിയതിജടിയാനെ നി സുഖമായ് കാത്ത കുപയ്ത്കായ് 

ഭജനിയമാം തിരുനാമത്തിന്നനന്തം സ്കൃതിമഹത്വം-- അതി 

എദ്ധിടെല്ലാമീ നിശയില് മുൂതി നടന്നിട്ടണ്ടുപരനേ! 

അതിതനിന്നെന്നെ പരിപാലിച്ച കൃപഞ്ത്യായ്സ്തൂതി നിനക്കേ--- 
അതി 

നെട്ടവീര്പ്പിട്ട കരഞ്ഞിടടന്നു പല മര്ത്ൃരിസമയേ 

അടിയന്നുള്ളില് കുതുകം തന്ന കൃപന്ത്രായ് സ്തൂതി നിനക്കേ---- അത 

കിടക്കയില് വെച്ചരിയാം സാത്താനട്ടക്കാതിരിപ്പുതിനെന 

അട്ടക്കല് ദുതഗണത്തെ കാവലണച്ച കൃപയനല്ലം--- അതു 

ഉറക്കത്തിനു സുഖവും തന്നെന്നരികേനിന്നു കൃപയാല് 

ഉറങ്ങാതെന്നെ ബലമായ് കാത്ത തിരുമേനിക്കു മഫത്വം---- അതി 

അരുണന് ഉദിച്ചുയന്നിക്ഷിതി ദൃതിയാല് വിളക്കിട്ടംപോല് 

പരനേയെനന്െറയകമേ വെളിവരുള്ക തിരുകൃപയാല്--- അതി 

4. ഡ്പ്പാ-മുറിയടന്ത. 

പല്ലവി. 

പരനേ! തിരുമുഖ ശോഭയിന് കുതിരെന്നുടെ ഹൃദയേ 

നിറവാന് കപയരുളേണമി ദിവസാരംഭ സമയേ. 

ചരണങ്ങഗ. 

ഇരുളി൯ബലമഖിലം മമ നികടേനിന്നങ്ങൊഴിവാന് 

പരമാനന്ദ ജയകാന്തിയെ൯ മനതാരിങ്കല് പൊഴിവാനന്---- പര 

പുതുജീവനതനവഴിയേ മമ ചരണങ്ങളിന്നുരപ്പാ൯ 

അതീശോഭിത കരുണാഘന മിഹമാര്വഴി നടത്താന്--- , പര 

ുദയേ തിരുക്കരമേകിയ പരമാമൃുതജീവ൯ 

പ്രതിവാസരം വള ന്നേററവും ബലയക്തമായ് ഭവിപ്പാന--- പര 
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4 പരമാവിയാം തിരുജിവനന്െറ മുള ഈയെന്നില് വളന്നിട 

ട്ടരിബഞ്ചയനട്ടവില് നിന്െറ ഗുണശക്തികൾ വിള ങ്ങാന്__- പര 

5 മരണംഖരെ സമരാങ്കണമതില്റ്ട് ഞാന് നിലനിന്നി- 

ടടമരചെയ്യകെന്െറ നിലകാത്തുഞാന് തവസാക്ഷിയായിരിപ്പാന്-പര 

6൫ അമിതാനന്ദ സുഖശോഭന നിലയേ വന്നങ്ങണവാന്൯ 

അവിടെന്നുടെ പ്രിയനോടൊത്തു യുഗകാലങ്ങഥള് വസിപ്പാ൯-__പര 

വള്ള - 

മ 
വന്ദനം പൊന്നേതുനാഥാ! നിന്െറ കൂപയ്യായ്- എന്നുമേ 

1 ഇന്നുഷസ്സി൯__പ്രഭ__കാഞ്ഞതിനായ് 
തന്ന കൃപയോത്തിതാ വന്ദനം വന്ദനം 

2 പോയരാവില് എന്നെ_ കാവല് ചെയ്ത 
നായകനെ! നന്ദിയായ്.__ വന്ദനം വന്ദനം 

3 ഇന്നഭലക്കാള്__ഇണ്ുട നിന്നോടേററം 

ചേനാജിവിക്കേണം ഞാന്__വന്ദനം__ വന്ദനം 

4 ഇന്നുനിനെറ ആത്മശക്തിമൂലം 
എന്നെ മുററും കാക്കുക__വന്ദനം-ം വന്ദനം 

5 നി൯മുഖത്തിലുള്ള__ദിവ്യകാന്തി 
എന്മേല് ശോഭിക്കേണമേ__ വന്ദനം വന്ദനം 

6 അഴിയാത്ത__ജീവശക്തിയെന്നില് 

ഒഴിയാതെ പാക്കേണം.__വന്ദനം__ വന്ദനം 

പ എടാട്ത്ങ്......മം__. ലി 

6 ഡപ്പ്ാ--ഏകതാളം 
| അരുണോദയസമയേ തിരുചരണം പണിയുന്നേന് 

പരിപാലയ കരുണാകര! പരമേശ! ദയാലോ! . 
2 ള്രുള്മാറിയിദ്ധരയില് പുതുപ്രഭയേറിട്ടന്നതുപോല് 

തരികെന്നുടെ ഹൃദയേ പൃതുപ്രഭയേ തവകൃപയാല് 
3 ക്ഷിതിവാസമിന്നടിയാനൊരു പൃതുവാസരമായ് നിന് 

പദതാരിണ തുടന്നേററവും മുതുകാത നടന്നിട്ടവാ൯ 
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4 മതികേട്ടകളുണയാതെയിന്നതിസുക്ഷ്മസുബോധാല് 

പുതുജീവനീല് സ്ഥിതിചെയ്യതിനധികം കൃപചെദരിവാ൯ 

ട് അരിസഞ്ചയമൊരുപോല് ശര നിരകള് ചൊരിഞ്ഞിട്ടമ്പോള് 

7 

കരുണാകര! തിരുമാവ്വിലികമിയെ മറച്ചിട്ടവാന്. 

പി 

ഹ 
ഉണരുകനിയെന്നാത്മാരേ! ചേരുകെന്നേശുവിന്നരികില് നി 

തുണയവനല്ലാതാരുക്ളി ഏഴകശനമ്മെ പാലിപ്പാന് 

പൂതിയൊരുദിവസം വന്നതില്നാം എങ്ങനെനമ്മുടെ ജീവിതത്തെ 

ഭുതലമിതിലെ നയിച്ചീടെണമായതറിയിക്കതാതനോട്ട് 

പോയൊരുദിവസമതുപോലെ ഭൂവിലെവാസവും നിങ്ങിപ്പോം 

നിയതു ധ്യാനിച്ചിശങ്കലദശ്രയം പുതുക്കണമിക്ഷണത്തില് 

വിട്ടമില്ലാരുമില്ലൊന്നുമില്ല! ലോകത്തിലെനിക്കെന്നോക്കുക നി- 

വിട്ടകല്ം നി ഒരുനാളില്ണ്ടെന്നു തോന്നുന്ന സകലത്തേയും 

നിതൃയസൌഭാഗ്യങ്ങളുനുഭവിപ്പാ൯ ബ്വരഗ്ഗത്തില്നമുക്കുള്ളവിട്ടമത! 

നിതൃജിവാമൃത മോദമണിഞ്ഞപ്പനെറ മടിയില് വസിക്കരുതോ? 

സ്നേഹിതരനമുക്കുണ്ടുസ്വരഗ്ൃത്തില്ദൈവത്തിന്ദൂതരുംപരിശുദ്ധരും 

സ്നേഹംകൊണ്ടേശുവെ വാ്ണിപാട്ടന്നവിടെ നമുക്കും പാടരുതോ? 

ക്രിസ്സനെറ കാഹളമൂതും ധ്വനി കേള്ക്കുമോ ഈദിനമാരറിഞ്ഞ 

വിശ്രമവാസത്തിലാകുമോ നാം ഏതിന്നുമൊരുങ്ങുകെത്താത്മാവെ! 

യ ൭.൫.൭.ര്ം........---- 

8 ഡ്പ്പ്ാ ഏകതാള. 
[ മനമേ! പക്ഷിഗണങ്ങളുണന്നിതാ പാട്ടന്നു ഗീതങ്ങള് 

മനമേ! നിയയമുണന്നിട്ടേശു പരനെ പാടിസ്ത്ൂതിക്ക 

2 മനമേ! നിന്നെ പരമോന്നരുന പരി. പ്ലാലിക്കുന്നതിനേ 

നിനച്ചാല് നിനക്കുഷസ്സ്റില് കിടന്നുറങ്ങാ൯ കഴിഞ്ഞിട്ടമോ? 

മു മുഗജാലങ്ങളുണന്തിട്ടന്ന സമയത്ത നി കിടന്നു 

മുഗത്തേക്കാളം നിര്വ്വിചാരിയായുറങ്ങാതെനെറ മനമെ! 

4 മരത്തിന് കൊമ്പിലിരിക്കും പക്ഷിയ്യരനത്ത്ും ശബ്ദമതുകേ- 

ട്രക്കും തെളിഞ്ഞയടനെ നിനെറ പരനെ പാടിസ്തൂതിക്ക 
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പരനേശ്തുതാനതിരാവിലെ തനിയേയൊരു വനത്തില് 

പരിചോട്ടണന്നെഴ്ുന്നു പ്രാത്ഥിച്ചതു നി ചിന്തിച്ചിട്ടക. 

ഒരുവാസരമുഷസ്സായപ്പോള് ഫിലാത്തോസിനെറ അരികേ 

വരനേശുവൊരജംപ്പോല് നിന്ന നില നമി ചിന്തിച്ചിടക 

പരനെത്തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസതിരാവിലെ സമയേ 

പെരുത്ത ദുഖം നിറഞ്ഞ, പുറത്തിറങ്ങിപ്പെൊട്ടിക്കരഞ്ഞു 

മറിയാമതിരാവിലേശുവെ കാണാഞ്ഞിട്ടള്ളം തകന്ന 

കരയ്യന്നതെന്തതുലസ്സേഹം മനമേ! നിനക്കതുണ്ടോ? 

ക്ഷ 

മതിയമയദൈവം മതിയെ എനുിക്കെന് ക്ഷിതിവാസദിനംമുഴവന് 

മതുികേടടകളെ അകററിട്ടവനില് സ്ഥിതിചെയ്തിീട്ടവെന് സതതം 

അതിരില്പതുപോലള വില്ലതുലം കൃപയാം നിധിയുണ്ടവനില് 
അതിമോദമൊടാശ്രയര്ക്കുന്നവരില് പകരും കരുണാനിധി താന 

മഹിമാധനുമുണ്ടതിലം ബഹുലം ഇഫഹദാസരില് നല് കിട്ടവാ൯ 
സകലേശജനാം മഹിമാധനമെന് ഹൃദയേ മരുവുന്നതിനാല്. 

10 ഡപ്പ്പാ ഏുകതാളം 
ഗരദഃകാലം നാം എഴുന്നേല്ലുക പരനേശുവെ സ്തൃതിപ്പാന 
മഷഃകാലമെന്താനന്ദം നമ്മള് പ്രിയനോടട്ടത്തിട്ടകില് 
൧തുപ്പോലൊരു പ്രഭാതം നമുക്കട്ടത്തിട്ടന്ന മനമേ! 
ഹാ എന്താനന്ദം നമ്മുടെ പ്രിയന് നിതിമ്മൂയ്യനായ്വരുന്നാള് 
നന്ദിയാലുള്ളം തുടിച്ചിട്ടന്നു തള്ളയാമേത്തു കാരുണ്യം 
ഓാരോന്നോരോന്നായ് ധ്യാനിപ്പാനിതു നല്ലസന്ദര്ഭമാകുന്നു. 
ഇന്നലെ ഭൂവില് പാത്തിരുന്നവരെത്രപേര് ലോകം വിട്ടുപോയ 
എന്നാലോ നമുക്കൊരുനാള്കൂടെ പ്ര്രിയനെ പാടി സ്തൃതിക്കാം, 
നഗ്നനായിഞാന്൯ന് ലോകത്തില്വന്നുനഗ്നനായത്തന്നേ പോകേ 
ലോകത്തിലെനിക്കില്ല യാതൊന്നും എനെറകൂടന്നു പോരുവാന് 
ഹാ! എന്പ്രിയനെറ പ്രേമത്തേ ഓത്തിട്ടാനന്ദം പരമാനന്ദം 
ഹാ! എന്പ്രിയനാ പുതുവാനദു ദാനം ചെയ്തതെന്താനന്ദം! 
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7 മരുവില്നിന്നു പ്രിയന്മേല് ചാരി വരുന്നോരിവള് ആരുപോല്? 

വനത്തില്ക്കൂുടെ പോകുന്നേഞാനും സ്വന്തരാജൃത്തില് ചെല്ലവാന് 

൪ കൊടുങ്കാററുണ്ടീവനദേശത്തെനന് പ്രിയനേ! എനേ വിടല്ലേ 
കൊതിയോടുഞാന് വരുന്നേ എനെറ സങ്കടമങ്ങു തിക്കണേ! 

തി 

1] ““ത്തത്മാവേ ഉണരുക? 

] 

ആത്മാവേ! ഉണരുകനേരം _ പുലരുന്നതിനകമേ നിനെറ, 

ദൈവിക കമ്മനിയമങ്ങള്---ചെയ്വതിനുഴറിടക ഭവഗം 

അക്കനുദിച്ചുവരുന്നല്ലോ-പാക്കരുതേ പരമാത്മാവി൯- 
പക്കലണപ്പാ൯ പൂജകളെ --വെക്കമൊരുക്കുക പുലര്കാലേ. 

കാലംപോയി വൃഥാഗതമാം--- കാലം തവ വിണ്ടിടുക നി 

കാലം ഇനിശേഷിച്ചതിനെ--പാലിച്ചിട്ടക ഫലമോടെ. 
കാലവിളം ബനമരുതേ, നല്---കാലമിതേകളയരുതേ, നിന 

നാള വസാനിച്ചെന്നോത്തി__നാളില്ജിവിച്ചിട്ടക നീ 

വലിയൊരു നാള വരുന്നല്ലോ--മലകളമന്നു വിറത്തുമ്പോള്, 

ബലമൊട്ടനിയും നില്പതിനായ്---ബലമുടയോനെ സ്തൂതി ചെയ്തു. 

പരമപദത്തെ സ്നേഹിക്ക---പരഗതി ഖവരുവാ൯ മോഹിക്ക. 

പരസ്നസേഹത്തെ പാലിക്ക---പരമാത്ഥം സംസാരിക . 

മനസ്സുതെളിഞ്ഞൃ, പ്രകാശിക്ക---മഹിമാത്മാവി൯കജ്ണുകള് നിന 

മനമതിലുള്ള രഹസ്യങ്ങള് മറവ്ൃയകഗ മാററിക്കാണുന്നു. 
ഉണരുക മനമേ, ഉയരുകപോ.-യ്ച്ചേരുക മാലാകമാരോ--- 

ട്യരങ്ങളിലത്യന്നതന -- ഒങുച്ചൈസ്തൃതിപാഠം ചെയ്തു. 

സൈന്യങ്ങളുടെ നാഥാ നി.--ശുദ്ധ൯, തുഭ്ധന, പരിശുദ്ധന്, 
എന്ദനവരതം പാട്ടന്ന__വൃന്ദമൊടൊത്തുവണങ്ങവനെ 

നിദ്രയതാമെന് കണ്കളടെ..-മുദ്രയെ നിക്കുവതിന്നായി, 

ആദ്രത വളരെ കാട്ടിയ നി൯__ കാല്തളിരില്പണി ചെയ്യുന്നേന്. 

നിദ്രയിലിഞാ൯ വിണപ്പോഗ-__ശത്രുവില്നിന്നുടല് കാരത്തെന്നെ, 

ഭദ്രമതാഡ്യ്യാലിച്ചപൊരു നി൯__കാല്തളിരിര പണി ചെയ്യന്നേന്. 
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ഇരുള്നിര തന്നുടെ മറ മുഴുവ൯--വിരവൊടു രഹസി വലിച്ചുടനെ, 

ഇരുലോകത്തിനു വെളിഖ്ുതരും--കരമതിനെ സ്തൃതി ചെയ്യുന്നേന 

ഗഭഗൃഹത്തിലടഞ്ഞതില് ഞാന്൯--അഭകനായി വളന്നപ്പോള് 

അത്ഭതമായ്ക്കരിപാലിച്ച---സല്ലരനെ സ്തൃതി ചെയ്യുന്നേന്. 

ദൈവപിതാവേ, നിനക്കും നി൯---ഏകസുതന മശിഹായിക്കും, 

അതുപോലേ വറുഹായിക്കും-സ്തൃതിയയണ്ടാകണമെന്നേക്കും. 

ത്ത് ചാപ പി 

]। 
ആത്മാവേ! ഉണരുക നേരം---പുലരുന്നതിനകമേനിനെറ, 
മദവികകമ്മനിയമങ്ങള്---ചെയ്തതിനുഴറിട്ടക വേഗം. 

ഉ്ണ്ണി തിരിഞ്ഞീ പിണ്ഡമഹോ._മണ്ണില് വന്നു പിറന്നപ്പോള് 
ദണ്ഡം പോക്കി പാജിച്ച--പുണ്യപുരാനെപ്പുണിയുന്നേന്. 

കഷ്ണ്ണിനു കാണരുതാതുള്ളോ---രുണ്ണി ഉറുമ്പാദികളില് നി- 
ന്നണ്ണുമതില്ലാദണ്ഡങ്ങള്__ഖണ്ഡിച്ചവനേ നിനക്കു സ്കൃതി. 
ശിശുവായ് നീന്തിനടന്നപ്പോള്__വശഹീനതകളൊഴിഞ്ഞിട്ടവാന്- 
വിശദമനുഗ്രഹമേകിയൊരു__വിശ്വേശാ! ന്തി ചെയ്യുന്നേ 

കപ്പുകള് മുള്ളുകള് വ്വെള്ളം തി__വില്ലവിഷാദികളാലുള്ള 
വല്ലന്തികളെ ഒഴിക്കുന്ന വല്ലഭനെ സ്തൂതി ചെയ്യുന്നേന്. 

ഇടികള് വസന്തകര് പഞ്ഞങ്ങള്__കുടിലപ്പടയുടെ മുടിവുകളും 
വടിവൊട്ട നിക്കി പാലിച്ചോ__രുടയവനെ സ്തൃതിചെയ്യുന്നേന് 
അക്ഷയസേവകനായിടടവാന്---ഇക്ഷിതി മുന്മമെനിക്കരുളി, 
മോക്ഷവഴിക്കു തിരിച്ചവനാം.-രക്ഷകനെസ്തതിചെയ്യുന്നേന്. 
അന്നംവസനാദികളം ത--ന്നന്നന്നെന്നെ പോററിയൊരു 
ഉന്നതനാമെന് കത്താവേ_ നിന്നെ സ്തൃതി ഒചെയ്യന്നേന് ഞാന്. 
സ്തൃതികള് നിനക്കഴകാകുന്നു--സ്ൂതി ചേരുന്നു നിനക്കു പരാ, 
സ്തൃതികള് നിനക്കു സദായോഗ്യം-സ്തൃതിചെയ്യുന്നേന് ഞാനതിനാല്ത 
സ്തൂതികള് കൊണ്ടുനിറഞ്ഞവനേ_സ്ഥിതാി ഭൂമിക്കു കൊട്ടത്തവനേ! 
നിന്നെ സ്തൃതി ചെയ്താനെന്െറ.__ഹൃദി സമ്മോദമുണത്തണമേ. 
മായനിറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തെ---മായാപാശമതില് തൂക്കി, 
മായാവീഥിയിലാട്ടും നി൯-മായാവൈഭവമാരറിവു! 
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ജല്ലാധ മയില് നിന്നെല്ലാം നിന്൯ചൊല്ലാലേ നിമ്മിച്ചെന്ന 

ചെഠ്ലേവം വല്ഭമെല്ലാം---ചൊല്ലാനാരുള്ളിഹലോകേ 

ഇതുവകരദഒയന്നു സമുദ്ത്തി--ന്നതിരുവരപച്ച്പൊരു ദൈവത്തില് 

അരു യാം പ്രബലത വാക്ക്രിടാന്-മതിയാമോ ഞാനതി മൂഡന് 

ദൈവപിതാവേ! നിനക്കും നി൯--ഏകസൃതന് മടരിഹായിക്കും,. 

അതുപോലേ റുഹായിക്കുംസ്ലൂതിയയണ്ടാകണമെന്നേക്കും. 

ടാം: 

॥!! 
ആത്മ വേ, ഉണരുകനേരം--പുലരുന്നതിനകമേ നിനെറ, 

ദൈവക കമ്മനിയമങ്ങ൯--ചെയ്തുതിനുഴറിട്ടക വേഗം. 

ഇരുഗ വെളിവ്ൃവകളെ വേറാക്കി---ഇരുമണ്ഡലമങ്ങുള വാക്കി, 

നിറജലമൊരു ഭാഗത്താക്കി---കരഭൂമികള് കാണ്മാറാക്കി, 

ദിനകരനേ ഇരുശഫരനാക്കി--ഹിമകരനെ നിശകരതനാക്കി, 

ഘനതാരങ്ങളെ ഉളവാക്കി---പുനരവ ഭൂമിക്കൊളിവാക്കി, 

ഫലകുസമങ്ങള് നിറഞ്ഞുള്ള---പലതര വൃക്ഷലതാദികളെ 

നിലമതില്നിന്നു മുളപ്പിച്ച--ബലവാനെ സ്തൃതിചെയ്യന്നേ൯ 

നിരവധി ചരജാലങ്ങളെ യം---കരജലഗഗനങ്ങളിലെല്ലാം, 

ഒരുവായ് വരുവതിനരുളിയവന്---കരബലമാക്കു പുകൃ്ാവു? 

ദുത്തത'ല് നിന്നൊരു മത്തൃജഡം ചിത്രതരം നിമ്മിച്ചതിനുഥ 

നത്ൃയാത്മാവെ ചേത്തൊരുനിന്--തത്വമതാരു പുകഴ്ത്തുന്നു? 

പാപം ചെയ്തിട്ടാദിപിതാ--താപം ചേത്തൊരുനേരത്തു”, 

ാപം തിീരപ്പാനായ് തത്ന---നാമത്തെ സ്തൃതി ചെയ്യുന്നേവ. 

പെരുവെക്ക്ൂം കൊണ്ടിലോക ദുരിതം കഴചകപ്പെട്ടപ്പോഗ, 

തിരുവമ്ളംകൌണ്ടൊരു നരനെ--പരിശേഷിപ്പിച്ചവനു സ്തൂത। 

ദുരിതം ചെയ്താനൊ രഒപോലെ---വിരുതുള്ളവര നരരായപ്പോഗ, 

ചരതം ചെയ്ത ബ്രാഫത്തെ--കരുതിയവന്നും സ്കൂതി നിത്യം. 

അടിമയൊഴിച്ചിസ്റ ായേലേ--അടവികളുടെ നടത്തിച്ചു 

പടപൊരുതരികളെ ഓടിച്ചോ--രിടയനെയും സ്കൂതി ചെയ്യുന്നേന. 

മത്സരമവരു തുടന്നിട്ടം--തത്സവേവക വംശോത്ഭവരെ 

തല്സതരെപ്പോല് ഠിക്ഷിച്ച്---വാത്സല്ലിച്ചവന്നും സ്ലോത്രം. 

ദാസന് ദാവിദിരു വന്ന---നാശങ്ങളെയെല്ലാം തിത്തു, 

ദേശം വളരെ ജയിപ്പിച്ചോ--രിശനെയും സ്തൂതിചെയ്യുഭന്നേന്. 
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ദൈവപിതാവേ! നിനക്കും നിന്൯---ഏകസതന് മശിഫായിക്കും 

അതുപോലെ വുഹായിക്കുംസ്കൃതിയയണ്ടാകണമെന്നേക്കും. 

ആത്മാവേ! ഉണരുകനേരാ--പുലരുന്നതിനകമേ നിനെറ 

ദൈവികകമ്മനിയമങ്ങള്--ചെയ്തതിനുഴറീട്ടക വേഗം. 

ആകാശം സിംഹാസനവും അവനിം പദപിഠവൃമാക്കി, 
ആകെ അടക്കം പാലിക്കും_അഖിലേശനെ വന്ദിക്കുന്നേന്. 

പരിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം _-_-പരിചൊട്ട ചുഴല നിരന്നെന്നും, 
പരിസേവിച്ചു പുക്യ് 1ടം൦-_പരമപിതാവിന്നും സ്ത്ലോത്രം. 

പാപമൊഴിപ്പാ൯ ദൈവസത൯_-_അവനിയില് വരുമെന്നറിയിപ്പാ൯, 

നിബിയന്മാരെ അയച്ചപനാം__ ദിവ്യനെയ്യം സ്തൃതിചെയ്യുന്നേന്. 

നരപാപികളേ രക്ഷിപ്പാന്___നരബലിയായ് വരുവാന് സ്നേഹം, 
തിരുമനസ്സില് ഷൂങ്ങൊരു ദൈദ്ധ__തിരുമകനെ സ്തൃതി ചെയ്യന്നേ൯. 

മരമതിനാല് വന്നൊരുദദാഷം-__മരമതിലേ തിത്തെന്നതുപോല് 
മരക്കുരിശേല് ചേന്നൊരു ദിവ്യ__തിരുമേനിക്കും സ്കൃതി നിത്യം. 

രക്തത്താല് പാപം കഴകി__മുക്തിക്കും വഴിയുണ്ടാക്കി, 
ശക്തി ധരിച്ചു പിതാഷിനിടം---പുക്കവനെ സ്കൃതി ചെയ്യുന്നേന്. 

മദ്ധ്യസ്ഥത കൈക്കൊണ്ടു മഹാ. ശുദ്ധ൯താതനൊടത്ഥിച്ചു” 
മര്ത്യഅമോക്ഷം നല്ലന്ന __ കത്തനെയ്യം ബ്ജൂതി ചെയ്യുന്നേന്. 

ലോകത്തിന്നുടെ അന്ത്യത്തില് _ലോകത്തെ വിധി ചെയ്താനായ് 
മേഘത്തില് വരുമിശോ നി൯൨_പാദത്തില് വന്ദിക്കുന്നേന്. 

ളടമതില് നില്ലവരേ നിങ്ങള്_മുടിവിനു പോകുവിനെന്നുള്ള 
കടുവചനത്തെ കേള്ക്കായ്വാ൯__അടിയനിതാ! വന്ദിക്കുന്നേ൯ 
വലമതില് നില്ലവരേ വരുവി൯_പരഗതി നേട്ടവിനെന്നേവം, 
അരുള്ചെയ്യും വചനം കേള്പ്പാ൯-_അരുളക തിരുവുള മടിയാക്കു. 
സെഫ്യോന് മലമുകളില് പാക്കും_മഫഹിത യഫോവായ്ുടെനാമം 
മഹിയിലെ മാനുഷ്യരേ! രാവയം._-പകല്ലം പാടി ഘോഷിപ്പിന്൯. 
നിതിവിഭാകരനായ പരാ-_നിന്നുദയത്തിന്നായടിയന്, 
നിമിഷംപ്രതി നോക്കിട്ടന്നേന്_നിറകതിര വീശുക നിമ്മലനെ' 
ദൈവപിതാവേ! നിനക്കും നിന്൯.__ഏകസൂതന്൯ മശിഹായിക്കും, അതുപോലേ വഹായിക്കും__സ്തൃതിയയണ്ടാകണമെന്നേക്കും. 

ത്തരം... --- 
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12 ആദിയുമന്തവുമില്ലാത്ത 

] 
ആദിയ്യമന്തവുമില്ലാത്തോ-_രാദിപിതാവേ! കരുണകള്ന, 

ഈ ദിനമെന്നൊട്ട ചെയ്തതിനാ.__യ്മോദമൊടേ സ്കൃതി ചെയ്യുന്നേന്. 

ദിനമിതിനന്തം വന്നതുപോല്.രുനുവിനുമന്തം വരുമെന്നും, 

ദിനകരനാദിയുമറുമെന്നും__അനുദിനമോര്പ്പിക്കണമേ നി. 

സ്വപ്ലമെനിക്കു വരുംമുന്പെ-_ശമനം മനസ്സില് വരുത്തണമേ, 

അനഘമുറക്കത്തില്ുമെനെ റ_മനനം നിന്മേലാകണമേ. 

നിരുപമഗുണരും നിതികൃപാ-- കിരണനുമായുള്ളവനേ നിന് 

കരുണയുടെ ചിറകി൯നിഴലില് __കനിവോടെന്നെ കാക്കണമേ. 

ണിന്തിരുസൃതനെ പ്രതിയെനന്െറ൨__വ൯തരവീഴ്ച പൊറുക്കണമേ, 

അന്തിയില്ം സുഖമതുപോലെന്ന-_ അനത്തത്തിങ്കലുമേകണമേ. 

മരണം, ശിക്ഷാവിധി, ചോദ്യം___എരിയും നരകത്തിക്കുഴിയ്യം, 

ഉരുകും യാതനവേദനയ്യം-_-കരുതാന് നീയരുളിടണമേ. 

ജീവനുയിരപ്പും നിതൃതയും__ജിവനുമോചനരക്ഷകളം 

ഭാവിയില് സുഖമിയാശകളെ ൯ __ജിീവാധാരമതാകണമേ. 

ആത്മവലിപ്പവുമിദ്ദേഹ -- സത്മത്തിനെറയരിഷ്ടതയും, 

അല്ലായുസ്സം മമ ചിത്തേ-_എപ്പോഴ്ചമോര്പ്പിക്കണമേ നി. 

നിത്യാനിത്ൃയങ്ങളെയും നി൯__ സത്യാസത്യങ്ങളെ യും ഞാ൯ 

കൃത്യാകൃതൃയവ്യമറിവാ൯ എ൯_ചിത്തേവെളിവുണ്ടാകണ്ടമേ. 

കുററം ഞാന് ചെയ്തവയെല്ലാം___ഏററയ്യോ പറയുന്നടിയന്, 

ചുററുമിതാ വ൯മലപോടെ-മുററുന്നെന്നുടെ പാപങ്ങള്. 

വഴിതെററി വലഞ്ഞാടതുപോല്- പിഴകള് പെരുത്തൊരുവന്കാട്ടില് 

ഉഴല്ന്നതിനാലഴലേറി-_കുഴയുന്നേ൯ ഞാന് കത്താവേ 

ദൂര്വൃത്തികളെ ല്ലാം ചെയ്ക്കേന്__ദു൮ഹമാം ദുശ്ചിന്തകളം 

ഗവ്വമൊടടിയന്൯ ചിന്തിച്ചേന_.സവ്ൃവജ്ഞാ! നിന്തിരുമുന്പില്. 
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തിരുകല്ലനകളഥേഷം ഞാന്൯--പരിലംഘിച്ചതിനാല് നിന്നേ 
പരിഹാസം ചെയ്തതിദുഃഖ-പരിണാമത്തിലകപ്പെട്ടേന്. 

ദൈവപിതാവേ നിനക്കും നിന്---ഏക സൃതന് മശിഹായിക്കും, 
അതുപോലെ വുഹായിക്കും---സ്തൃതിയുണ്ടാകണമെന്നേക്കും. 

ക 

| 
ആദിയയമത്തവുമില്ലാത്തോ-രാദിപിതാവേ! കരുണകള് നീ, 
ഈ ദിനമെന്നൊട്ട ചെയ്തതിനാ-യ്മോദമൊടേ സ്കൂതിചെയ്യുന്നേന്. 
ചെയ്യരുതെന്നരുള്ചെയ്തതിനെ---ചെയ്കേന്, ചെയ്യേണ്ടുന്നവയെ 
ഒച്ചയ്യാതെ വിട്ടതിനാലും ---ചെയ്ക്കേന് പിഴകള സംഖ്യം ഞാന് 
റതൂവതാകിയ സാത്താന്െറ-_മിതൂരതയില് ഞാന് ചേന്ന തവ, 
ഗത്രവതായ്വന്നയ്യോ! ഞാന് __എത്രമഹാ പാപംചെയ്ക്കേന്. 
പാപത്തില് താന് മമ ജനനം---പാപത്തില് പരിചയമനിശം, 
വപാപത്തില്സ്ഥിതി ആയതിനാല് -ശാപത്തി൯ കീയായടിയന്. 

പാപിയിവ൯ മാ പാപിയിവന്___പാപികളില് വ്രശവായോന്ഞാ൯ 
പാപവിമോചകനേ! നീയെന് -_പാപമൊഴിച്ചരുള് ചെയ്യണമേ. 
കരുഞ്ഞകള്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞവനേ__മരണഭയങ്ങള് തീത്തവനേ! 
മരണം വന്നണയും മു൯പേ-_-വരണം നിന് കൃപ കത്താവേ. 
ര്ഷ്യതയാം ബഹുപുണ്ണുകളാല് -- കഷ്ടം ഞാന് വലയുന്നയ്യോ, 
ദ്വ ട്ടകളുഞ്ഞ,പൊറ്ുപ്പിപ്പാ൯ __ഇഷ്ടൌഷധമേകീടണമേ. 
നിലവിളി ഞാന് ചെയ്യുന്നേരം---നലമൊട്ട നിന്ചെവി ചായ്ത്കുണമേ 
പലദോഷങ്ങളൊഴിച്ചെനെറ-_പാലനവും നി അരുള ണമേ. 
മരണാന്തരമതില് നിന്നെന്നെ. കരുണയോടെ രക്ഷിച്പവനേ 
വെരികളുടേ കരുവിനയില് നി-ന്നരുള കരക്ഷയെനിക്കെന്നും. 
രക്ഷതയ്യക്െ്ളൊരു സിംഹംപോല്._ഇക്ഷണമെന്നുയിരിനെ വൈരി 
ഭക്ഷിക്കായ്വാന്൯ന് നീയെന്നെ._രക്ഷിക്കണമേ കത്താവേ, 
എുമിമാത്രം ഞാനയ്യോ! നി---കൃപമാത്രം ചെയ്തീടായ് കില്, 
ദഷണമാത്രം വൈരിക്കിരയാം---സഫഗാത്രം നരകംചേരും. 
ദുരിതത്തിനെറ പെരുപ്പത്താല്.--പെരികെത്തുയരപ്പെട്ടമപ്പോള്,, 
അരികത്തിരി നീ, അണുനിമിഷം ---പിരിയരുതെന്നെ കത്താവേ. 
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മരണത്തിനെറ ഉറക്കത്തില്---ശയനം ഞാന് കൊണ്ടിടായ്വാന്, 

യനം നി ശ്ഭമാക്കണമേ_ശരണം ഖെച്ചേന് നിന്നില് ഞാന്, 

ദൈവപിതാവേ! നിനക്കും നി൯-__ഏകസൃതന മശിഹായിക്കും, 

അതുപോലെ റുഹായിക്കും-സ്തൃതിയുണ്ടാകണമെന്നേക്കും. 

൧. ഠ്... 

11! 

ആദിയ്യമന്തവൃമില്ലാത്തോ-രാദിപിതാവേ! കരുണകള് നീ 

ഈദിനമെന്നൊട്ട ചെയ്തുതിനാ-യ്മോദമൊടേ സ്കൃതിചെയ്യുന്നേ ൯. 

മരണത്തിന്നുടെ ദു;ഖമതും-__നരകത്തിന്നുടെ വേദനയും, 

അരികത്തായി വളഞ്ഞയ്യോ--ദുരിതം നി പോക്കിടണമേ. 

ശരണം നിയല്ലാതില്ലേ_പരമില്ലടിയനൊരാശ്രയവും, 

പെരുകുന്നാധികളെണ്ണിയിവന് കരയുന്നതു നി കേള്ക്കണമേ. 

വന്ദന ചെയ്യം നിന്നെ ഞാന്- ഉന്നരുനേ നല്ല യഹോവേ! 

എണും നിന്തിരുനാമത്തെ _- എ൯ന്നാവാല് സ്കൂതി ചെയ്തിടും. 

ഉദയേ ഞാന് വിളിചെയ് വാനും--ഉദയെ നി വിളികേള്പ്പാനും 

സദയം സുഖമാം നിദ്രയെയെന്__ശയനേ നീയരുളിടണമേ. 

സ്തൂതിചെയ്തുണരുന്നതിനായി-_കൂപചെയ്യെന്നെ ഉറക്കണമേ 

സ്ഥിതിസുഖമിപ്പുകൽ തന്നതുപോല്__നിശയില് സുഖമരുകൂീടണമേഃ 

മാപാപികളെ രക്ഷിപ്പാ൯__വാനവനവനീചരനായി, 

വന്പാട്ടകളേ ററതുമീശോ--നി൯കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലോ. 

നരവേഷത്തെ കൈക്കൊണ്ടു__നരദൂരിതത്തെ കയ്യേററു 

കരിരില് തുങ്ങിമരിച്ചതുമെ൯__ദൂരിതത്തെ പ്രതിയല്ലോ നീ. 

മരണത്തേയും വെന്നുപിതാ -വരികത്തങ്ങു ഗമിച്ചതു നി൯ 

ശരണവപ്പ്പെട്ടവരേ മോക്ഷേ--വരണംചെയ് വതിനായല്ലോ. 

അഘമകലന്നതിനായെനെറ_അകമതിനെ പുതുതാക്കണമേ 

അകവെളിവിന്നാത്മാവിനെനീ_ അകമേനിവസിപ്പിക്കണമേ. 

വിലമതിയാരക്തത്താലെന്__മലമഖിലം നി കഴകണമേ. 

വല്യതായൊരുദിവസത്തില്ഞാന് _നിലകൊഗള്വാ൯ന് ബലമേകണമേ. 

രണ്ടാമത്തേ വരവില് നി_രണ്ടായുലക പിരിക്കുമ്പോള് 

ആണ്ടവനേ നിന് വലഭാഗേ_കൊണ്ടിടണമേ നീയെന്നെ. 
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നിതൃ൯ നിയധിപതിയെന്നും-_സത്യംസകലേഥ്വരനെന്മം 

ശദ്ധന നി ശുഭകരനെന്നും_മരത്ൃന്നവലംബനമെന്നും 

മഹിമകളുടയ മഹാത്മാവേ_മഹിമനിറഞ്ഞഞൊരു നിനനാഥം 

1 ഗി 

മഹിയതില് ഞങ്ങള്ക്കെപ്പൊഴുതും-- മഹിതതയോടെ ഖിളങ്ങ മേ. 

മദൈെവപിതാവേ? നിനക്കും നി൯___ഏകസൂതന് മധിഫായിക്കും 

അതുപോലെ റുഹായിക്കും-സ്കൃതിയുണ്ടാകണമെന്നേക്കും. 

ചുടു. 
13 ശങ്കരാഭരണം ആദിതാളം 

പല്ലവി 

അനുപല്ലവി 

രാവിലെന്നെ യേശു -ഭദവാ! കാത്തുദുരാ - 

ത്മാവിന വഴികളില് ഞാന് വിഴാഭതകണ്ടി.... 

ചരണങ്ങള് 

1 കൂരിരുളാകുംരാജന്൯ പ്രജകളുമാ - 

യാരവാരത്തോടിതാ വരുന്നു നിദ്രാ-- 

ഭാരമെന്നില് വിഴ്ച-ന്നേരമഗ്നിത്തൂുണി__ 

ലേറി വന്നു ചുററും -നി പ്രകാശംതന്നി__ 

2 സോദോമിലുള്ളജനം ഖിരഞ്ഞ,വന്നു 
ലോത്തില് വിടഴിപ്പാനായ്വള ഞ്ഞവള്ളും 
ഭുതങ്ങളൊരുമിച്ചാത്തിതാ വരുന്നു 

നാഥാ! കനിഞ്ഞ, നിന് ദൂതരെ അയച്ചി__ 

3 രാഗാദികളാകുന്ന ഫലിസ്ത്യരെഴ്റ - 
ന്നാകവെ വരുന്നിതാ നിന് നിയമപ്പെട്ടി- 
യാകുമെന്നാത്മമിതാക്രമിക്കാതെക 
ണ്ടേകയൂദകുലശേഖരാ! സൂക്ഷിച്ചി__ 

ട് യേശുദേവാ രാവതും പകല് പോലെ പ്ര 
കാശിക്കുന്നു നിനക്കു ഇരുളതും പ്ര - 
കാശവൃയമൊരുപോ-ലേ ശരി കൂരിരു - 
ളേശുന്നില്ല നിന്നെ ലേധഗവുമതാലി __ 

ചട്ടം. 

ആട ₹ 
ര നി ക്ക 

റാ വ്വ 

വ്വ 
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14. കിത്തനം ആദിതാളം 

1 അഖിലജഗത്തിന്നടയവനേ! അഖിലഗുണപ്രദനായവനേ! 
അടിയനൊടിന്നുനിചെയ്യ കൃുപഅഖിലത്തിനുമടിപണിയുയന്നേന്. 

4 ആകാഗം സീംഫാസനവും അവനിം പദപീഠവുമാക്കി 

ആകെയടക്കും പാലിക്കും അത്ഖചിലേശനെ വന്നിക്കുന്നേന്. 

4 ഇന്നാള്വരെയുള്ളെന്പാപം ഇന്നെന്നോട്ട ക്ഷമിക്കണമേ 

ഇനിമേല് നിന്നടിയാനാവാന് ഇംഗിതമടിയന്നരുള ണമേ. 

ഈ നിശി ഞാനുറങ്ങുന്നേരം ഈ ജിവനുകാവലു നി താന് 

ഈഷലൊഴിഞ്ഞുൃണരുന്തേരം ഈശസ്തൃതിചെയ് വാനരുള്ക. 

ള്] ഉടയവനേ ഞാനുണരുന്ദോള് ഉടനെ നിന്നുടെ നന്മകളെ 

ഉള്ളിലറിഞ്ഞ, പ്രധംസിപ്പാ൯ ഉന്നതനേ നീ തുൂണചെയ്ത്ു. 

ടു ഈനതതയുള്ള തൊഴിച്ചെന്നെ ഈഴിയിലെന്നും പാലിക്ക 

ഈജ്ജിതമായ കരം നിട്ടി ഈനമതാക്കിരുളിന് ക്രിയയെ. 

7 ജൂണമടിയന് വീട്ടേണ്ടവയെ കൃപയുടെ കടലിശോവിട്ടി 

കുപയ്ുടെ കടലേ! ഇനിമേല്ം കൃപയയുണ്ടാകണമേയെന്നില്. 

 എന്നേരവുമരിയലറിക്കൊണ്ടെന്നുടെ നേരെയട്ടക്കുന്നു 

എളിയവനെന്മേല് അസ്സങ്ങള് എയ്യുന്നനവധി കത്താവേ! 

൦ ഏഴകളാരുണ്ടെന്നുള്ള ഏഷണമെ വൈരിക്കുകൂൂ. 

ഏഴതഷ്ക്യായുധമായ് നിനെറ ഏവന്ഗേലിയിലേവചനം. 
റി 

[0 ഐഗയ്യാത്മാവെ! അരുള്ക ഐശ്വയ്യം തവ ലോകക്കും 

ഐശ്വയ്കയും വിശ്വാസിക്കും ഐശ്വയ്യം തവ സഭകള്ക്കും. 

[| ഒരുവന്ചെയ്തൊരു പാപത്താല് ഒരുപോല് നരരു മരിച്ചെന്നാല് 

ഒരുവന് നിന്നുടെ കൃപമൂലം ഒരുഗതിനരനുണ്ടായല്ലൊ. 

കാരോ നരസത്തുഷ്ടികളാല് ഓരോവിധമായ് നിനെറക്രിയ 

കാജസ്നസോട്ട വിളങ്ങുന്നു ഓം! മമ മൂഡ്യത നിക്കുക നി. 

[1 ഓയവ്വാ തിന്ന വിഷക്കനിയാല് ഒരവ്വാ സതതി വലയുന്നു 

അവ്വിധമടിയാക്കങ്ങുകുപാ ഓഷധമായ് നിലനില്ക്കുന്നു. 
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14 അംബരമാഗ്ഗേണാന്തയദിനേ അംബുവഫേ! നി വരുമപ്പോള് 
അഞ്ചാതെതിരേല്ലാ൯ നിന്തെ അംശുകമടിയന്നരുള ണമേ. 

15 അക്കനിവദൊരു യോര്ദാന്െറ അക്കരെഞാന് ചേരുംവരെയ്യം 
തക്കബലം ന്യരുളണമേ, തക്കസഫായം നല്ലണമേ. 

തപം പാ 

15 ൧3% ഡി നല്" 
10 ൭ 

1] കൂടെപാക്ക, നേരംവൈകുന്നിതാ! കൂരിരുളേ റുന്നു പാക്കദേവാ! 
ആശ്രയം വേറാല്ലാനേരം തന്നില് ആശ്രിതവത്സലാ! കൂടെപാക്കു. 

1) ആയ്യസ്ലാം ചെറുദിനം ഓട്ടന്നു; ഭൂസന്തോഷമഹിമ മങ്ങുന്നു; 
ചുററിലും കാണുന്നുമാററം കേട്ടം; മാററമില്ലാദേവാ! കൂടെപാക്.. 

3 രാജരാജ൯പപോല് ഭയങ്കരനായ” സാധുവെ ദശിച്ചിടരുതേ നിന്. 
ചിറകി൯കീഴ് സൌഖ്യവരമോടെ നന്മ ദയ, നല്ലി കൂടെപാക്കു. 

4 ഏകി കഷ്ടതയില് സഹതാപം അപേക്ഷയില് മനസ്സ്റലിവോടെ 
നിസ്തറഹായരി൯ സഹായകനായ വന്നുരക്ഷിച്ച നി കൂടെപാക്കു. 

(൧ സദാനിന൯സാന്നിദ്ധ്യം വേണം താതാ! പാതകന്യേല് ജയം നി൯.. 
കുവയാല് 

തുണചെയ്ത്കാ൯ നിയല്പാതാരുള്ളൂ? സന്തോഷസന്താപേ കൂടെപാക്ക. 
കി ഗത്രുഭയമില്ല ന! ഉണ്ടെങ്കില്; ലോകക്കണ്ണീരിന്നില്ല കൈപ്പെട്ടും; 

പാതാളമേ! ടയംഎവിടെനി൯?മൃതൃയമുള്പോയ്ജയം; കുടെപാക്കു. 
7 കണ്ൂടഞ്ഞീട്ടമ്പോള് നിന്ക്രശിനെ കാണിക്ക മേല്ലോകമഹി.- 

മയ്യം ദു മിഥ്യാനീഴല് ഗമിക്കുന്നിതാ; രാഗ്യോദയമായ് നീ കൂടെപാക്കു. 

ന്നാം ചു 

] 6 'ക്ഥ൩ ല് ൬൭ ടഠഡി"” 
1. [4. 

| എന്നാത്മാവി ൯ ആദിത്യനെ! എനപ്രിയരക്ഷാകരനേ! നി വസിക്കിലെ൯ സമീപേ രാത്രി പകല് പോലാകുമേ. 
12 ുജാതമാം 

ഇടയാക്കു 
മേഘം അതാല് മറപ്പാ൯ നിന്നില് നിന്നെന്നെ രതേ രാവില് കാക്കണെ സവ്വശക്തമെ! 
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കണമയങ്ങി ഞാ നിദ്രയില് കിടക്കുമ്പോള് ക്ഷിണതയില് 

എന് രക്ഷകാ നിനമടിയില് വിശ്രമിക്കുന്നെന്നോരപ്പിക്ക. 

നിന്നെക്കൂടാതെ ജിവിപ്പാ൯ പാത്രമല്ലേ ഒന്നിനാലും 

സന്ധ്യയില് കൂടെ ഇരിപ്പാ൯ ഉഷസ്സ്ോളം നി വന്നാലും. 

ഇല്ലാതാകാന് ഭയം ലേശം രാവിന്നിരുളതിനാലും 

എന് സമിപേ വേണം വാസം കൈവിടല്ലേ ഒരിക്കലും. 

തെറരി അലഞ്ഞ് ട്ുന്നോരും, മത്സരിപ്പ്പോരും സവ്ൃരും 

പാപനിദ്ര ചെയ്യിടായ്ക്കാന്൯ കൃപാവേല തുടന്നരുള്. 

ദുഭഖിതനു കാവല് നീയേ, അഗതിക്കു ധനം നീയേ 

കരയയന്നവനെറ നിദ്ര ശിശൂവി൯ സമമാക്കുക. 

ഉണരും സമയം വന്നു” വാഴ്ത്തണം അരികെ നിന്നു് 

രാജ്യം ചേരുംവരെ സ്നേഹം തന്നില് വഴി നടത്തേണം. 

ര ടടുറ്വ്രുഷഛട്ന......... 

17 ബലഹരി---ത്ൃദിതാളം. 
ച 

1] ഇന്നു പകലിലെന്നെ നന്നായനുഗ്രഹിച്ച 

മന്നവാ! സ്തൃതി നിനക്കെന്നേക്കും ചെയ്തിട്ടന്നേന് 

എ സവ്വഗക്തിയള്ള നിന് ചിരകി൯കീഴടിയാനെ 

സവ്വനേരവും രാജരാജനേ! കാത്തുകൊള്ക. 

3 ഈദിവസം ഞാന് ചെയ്ത ദോഷമാകവെ നിനെറ 

പ്രിതിയേറും മകനെ ഓത്തു ക്ഷമിക്ക ദേവ! 

4 ഇന്നു ഞാനുറങ്ങും മുമ്പന്യന മനസ്സാക്ഷി 

നിന്നോടടം ജനത്തോട്ടം ഉണ്ടാവാന് തുണശ്തു നി 

ട മരണം നിഷേലഥയ്യാശയനം നിഭയമായി 

സാദരം തോന്നുമാറെന ദൈവമേ! പഠിപ്പിക്ക 

൧ കാഹള ധ്വനികേട്ട വേഗം മഹത്വത്തെ 

കാഞ്മാന൯ ഞാന കൊതിക്കുന്നു കരുണാവാരിധേ! ദേവാ! 

നള ഘം. 



൭ 
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198 ധനാശി__ഏകതാല്ലം 

കത്തനേയിപ്പകലിലെന്നെനി--കാവല് ചെയ്തതിമോദമായ” 
ചേത്തണച്ചുനിന് പാദത്തില്, ആയ-തോത്തടിപണിയയന്നുഞാന്. 

പക്ഷികശ കൂടണഞ്ഞൃകൊങ്ങവ--നിഭയമായ് വസിക്കുംപോല് 
പക്ഷമോടെനെറ രക്ഷകാ! തവഠാവക്ഷസ്സിലണഞ്ഞീട്ടന്നേന്- 
ഭുതലേയയദിച്ചുയന്തസൂയ്യ---ശോഭ പോയ്മറഞ്ഞീട്ടന്നു 
നിതിസുയ്യനെ! മോദമോടക---താരില് നാീയുദിക്കേണമേ_ 

കേശാദി പാദം സവ്യവും ഭരി---ച്ചീടെണം പരിശുദ്ധനേ! 
ദാസന് നിന് തിരുസന്നിധിയി൯പ്ര-കാശത്തില്വസിച്ചീട്ടവാന് 

നിദ്രയില് നിന് ചിറകിനന്്കീഴെന്നെ-_ഭദ്രമായ് മറഖ്കേണമേ 
രാത്തരിയില്നിനെറ ഭതരാലെന്നെ--ശത്രവില്നിന്നു കാക്കണേ 
രാത്രിയില്ഞാന് കിടക്കയീല് പ്രാണ-നാഥനേ വേദവാക്യങ്ങള് 
ഓത്തുധ്യാനിച്ചുമോദമായ് വ്രാത്ഥി---ച്ചീട്ടവാന് ൭൮൨ നല്ലണേ-_ 
പ്രാണനായകനേതുവേ! നിയി__രാത്രിയില് എഴ്ന്നള്ളിയാല് 
ആനന്ദത്തോടെ ദാസന്മം എതി-രേല്ലുവാന് തുണഷ്ക്കേണമേ--- 

ന്നു രാത്രിയില് എന്െറ ജിവനെ---നിയെട്ടത്തീട്ടകില് വിഭോ! 
നിന്നില് ഞാന് നിദ്രകടണ്ടുവിശ്രമി--ച്ചിട്ടവാ൯ കൃപനല്ലണേ__ 

ടു. 

19. ഇംഗ്ലിഷ് ആദിതാളം. 
ജന്നുപകല് മുഴവ൯._കരണയോടെന്നെ സൂക്ഷി പ്ുവനേ! 
നന്ദിയോടെ തിരുനാമത്തിന്നമുസദാ വന്ദനം ചെയ്തിട്ടന്നേ൯ 
അന്നവസ്താദികളം---സുഖംബലം എന്നിവകള് സമസ്തം 
തന്നടിയാനെനിത്യം പേററിട്ടന്ന ഉന്നതന് നീ പരനേ. 
മന്നിടം തന്നിലിന്നും---പലജനം ഖിന്നരായ് മേവിട്ടമ്പോള് 
നിന്നടിയാനുസുഖം തന്ന പ വന്ദനിയം പരനേ! 
തെററുകുററങ്ങളെന്നില്---വന്നതള വററ നിന്െറ കൃപയാല് 
മുററും ക്ഷമിക്കണമേ, അടിയാഒനെ ഉററുസ്സേഹിപ്പുവനേ!-_ 
എ൯കരുണേശനുടെ---ബലമെഴ്ം തങ്കനാമമെനിക്കു 
സങ്കേതപട്ടണമാം അതിലഫം---ഗങ്കയെന്ന്യേ വസിക്കും. 

[ 
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6 വല്പലഭ൯ നീയ്യറങ്ങാ---തെ നിന്നെന്നെ നല്ലപോല് കാത്തിട്ടമ്പോള് 

ഇല്ലരിപൃഗണങ്ങള്ക്കധികാരം അല്ലല്പെടുത്തിട്ടവാ൯ 

7 ശാന്തതയോട്ട കത്താ---തിരുമുമ്പില് ചന്തമായിന്നുറങ്ങി 

സന്തോഷമോട്ടണരേണം ഞാന്൯തിരു---കാന്തികണ്ടുല്ലസിപ്പാ൯ 

ക്തം ്രകം-...ം 

സ്നോത്രഗീതങ്ങറം 
(0 

അതിശയകാരുണ്യ മഹാദൈവമായോനേ---ഇഈശോ! 

പല്ലവി. 

ആയിരം നാവിന് വരം താ നി൯ സ്തൃതിപാടാ൯ 

ചരണങ്ങള്, 

[ നദയകനേ! രക്ഷകനേ! നിന് കൃപത്തരായി--സ്നോത്രം 

നാടറികെ പാടിട്ടവാന് നി തുണകഷ്ക്കേണം---നാഥാ! 

പപ എങ്ങുംബഫഹുമാനമുള്ള നിന തിരുനാമം---ഈശോ 

എന് ഭയങ്ങള് സങ്കടവും നിക്കുമെന്നേക്കും__-നാഥാ! 

3 ഇന്പസംഗിതം തിരുപേര് പാപികള്ക്കെല്ലാം_ജീവന് 

ഇല്ലയെന്നു വന്നവക്കു ജിവന് നിന്നാമ---നാഥാ! 

4 പാപകററം ശക്തിയധികാരവും നിക്കും_ഈശോ! 

പാപിയാമെന്പേക്കുരക്തം വാത്തനിന്പുണ്യം--നാഥാ! 

ട് നിന്സ്മ്വരത്താല് കാഴ്ച കേള്വി ശക്തി ആരോഗ്യ.-എല്പാം 

നിശ്ചയം പാപിക്കു കിട്ടും രക്ഷകത്താവേ!__.നാഥാ! 

6 ഈമകളേ പാടീട്ടവി൯! അന്ധരേ കാണ്മില്!---മഹാ 

ഉന്നതനാം രക്ഷകനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാടിന൯---നിത്യം 

7 കോടികളായീട്ടം സ്വര്ഗ്ഗവാസികളോട്ട--കൂടി 

പാടി യേശുനാമസ്തൃതി ഞങ്ങള് കൊണ്ടാട്ടം__.നാഥാ! 

ത റി 
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൧] ശങ്കരാഭരണഠ---തആദിതാളം 

നിത്ൃയവന്ദനം നിനക്കു സത്യദൈവമേ! 

സ്ന്ോത്രവും ജയവും യോഗ്യം അത്യൃന്നതനേ! 

മരത്ൃയകലത്തിന സ്രഷ്ടാവേ __ നിത്യപിതാവേ! 

സത്യവിശ്വാസികള് ചെയ്യം-_സ്ല്ോത്രം നിനക്കേ 

എത്രയോ മനോഹരം നിന്൯-കൃത്ൃയങ്ങളെ ല്ലാം 

ചിത്രമതി--ചിത്രമവ-എത്രയോ ശ്രേഷ്ടം! 

കെറുബുകള്മദ്ധ്യ വസിക്കും__സര്ധവ്യശക്തനേ! 

ഉരവ്വിയെങ്ങും വ്യാപിച്ചീട്ടം_ നിനക്കെന്നും സ്ത്ോതം 

മാനവകലത്തി൯പാപം-_മോചനം ചെയ്താന്! 

ഹിനമാംകുരിശില്ശാപം---തിത്ത പരനേ! 

തന്നില് വിശ്വ-__സിക്കുന്നവ__ക്കെന്നേക്കും മോക്ഷം 

തന്നരുളാ൯__ഉന്നതത്തില്---ചേന്ന പരനേ! 

സര്വ്വബഹു---മാനം സര്ഖ്പ മഹത്വം സ്തുതിയും 
സര്വ്വേശ്വര--നായ യഹോ---വായ്ത്കു താന്__ ആമേന്! 

ശത... 

റി ശങ്കരാഭരണാ--- ആദിതാളം 

1] കരുണാകരനാം പരനേ!_ശരണം 

കനിവിഷഹരനേ! തിരുകുപശരണം 
കാത്തരുള്ശക ശരണം__ത്രിയേകാ!, 
കരള ലിഞ്ഞിടണമേ__ പാലോ 

2 അരുണോദയമരുള് വടിവേ!__ശരരണം 
അല്ഫാ ഓമേഗാവേ! ശരണം 
അരുഗവരദാ! ശരണം ത്രിയേകാ! 
ആശിഷമരുള ണമേ... കുപൊലോ! 

3 അധിപതി വേദനാഥാ!__രരണം 
ആധികള് തിക്കുക താതാ! _ശരണം 
അത്ഗുണനേ! ശരണം__ത്രിയേകാ! 
ആമയം നിക്കണമേ__ മുപാലോ 
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4 ശരണം ശരണം ശരണം_നാധഥാ! 

തിരുഅരുള് ചൊരികയിത്തരതണം__താതാ! 

വരണം കൃപ തരണം ത്രിയേകാ! 

ദുരിതമകററണമേ. ി കൃവപാലോ 

ട് നിത്യാ? സൃരവരദേവാ! ശരണം 

സ്തൃത്ൃയന ഈശോ മശിഫാ! ശരണം 

സത്യാത്മന്! ശരണം ത്രിയേകാ! 

വപ്ഥ്യം വരമരുള്ക--- കുപാലോ 

൧3 ഭൂപാള---ഏകതാളാ 

1 പരദേവാ!---സ്വര്ഗ്ഗ--_പുരദേവാ!_ ബഹു 

വരദേവാ! പങ്ക-_ഹരദേവാ! __യേശുദേവാ! 

2 പരലോകം വിട്ട നരലോകേ-ഒരു 

ചെറുബാലന് ആയ__പരസുനോ!__-യേശ്രദേവാ' 

3 ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ__സദാ 

ആനന്ദമേ നിന__ക്കേവന്ദനം യേശുദേവാ! 

4 ഫല്ലേലൂയാ പിതാവി__-ന്നല്ലേലുയാ--. നിത്യം 

പാല്ലേലൂുയാ എങ്ങും___ഫല്ലേലുയാ__ആമേന്൯ 

ട് എലോഹിം തിരുസൃതന് ഇ. ന്മാനുവേലിന്നും 

. ഈ ലോകം പരലോകം എങ്ങും ഹല്ലേലു.-യാമേന 

6 ശഗുദ്ധാത്മാവിന്നും നിത്യം._.ഹല്ലേലുയാ---പരി 

ഗദ്ധാത്മദേവന്നെന്നും--ഹല്ലേലുയാ--ആമേന 

യു. 

24. പചിത്തുതരു--തആദിതാളം 
ആദിതൃചന്ദ്രാദികളെ ചഛമച്ചവന്നു സ്നോത്രം 

ബോധിച്ചതെ.-ല്ലാം ക്ഷണത്തീല്__തികച്ചവന്നു സ്തോത്രം 

ഏദന് കാവില് ആദംഫവ്വാ---യോട്ട പല വൃന്ദം 

മോദമുടനസ്ത ഷ്ടിചെയ്തു---നോഥനെന്നുേ സ്ത്ലോത്രം. 

ി 
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ആദിമനുഷ്യന് ചതിവീല് ആയരിനേ കണ്ട 

ഭീതിഭൂുവനത്തില്നീന്നു പോവതിനാ---ഖ്ല്യൊണ്ടു 

വേദപര൯__.നിതി തിക._വാവതിനായ്ക്കുണ്ട 

ഖേദമൊഴി- പ്പാന് മരണം ജയിച്ചവനു---സ്്ോത്ം. 

ബാലഗണ--മേ! വരുവിന് ശിലമുടന്--കൂ ടി 

കോലാഫലവാണികളാ  ലാലേലയ്യാ--പാടി 

ചേലൊട്ട പാ__ദം വണങ്ങാന് ഗിതഗണം-__തേടി 

ഏലോഫിംപി-_താസുതനാ---ത്മാവിനെയും-സ്തൃതിപ്പിന. 

ദുതരെല്ലാം-__മോദമുടന് നാഥനെക്കൊണ്ടാട! 
സാദരം സിംഹാസനത്തില് നാലച്ചററു.കൂടി 
താരുസൃതാ--ത്മാക്കള്ക്കു നല് ഗിതങ്ങളേ__പാടി 
ഗ്വേതവസ്തങ്ങഗ ധരിച്ചുകൂട്ടന്നതു---മോടി. 

ശക്തിയാല് ചരാചരങ്ങള് __ഒക്കെയ്യം ഉണ്ടാക്കി 
യുക്തിയാല് ത-രാതരത്തില് എത്രയും ൩൨ന്നാക്കി 
ഭക്തിയായ് ന-ടപ്പതിന്നു--മാരഗ്ഗമൊന്നുണ്ടാക്കി 
മുക്തിയില് ന- ടത്തുന്ന ത്രി_-യേകനെന്നും__സ്ത്റോത്രം. 

ക൭ ഫിന്തുസ്ഥാന്-_ആദിതാകം 
നാഥനേ! എന് യേശുവേ! ഹപ്പേലുയാ--ഫല്ലേ--ഫഹല്ലേ--ആമേന് 
താതനാം എന് ദൈവമേ! ഫഹല്പേലുയാ-_ഹല്ലേ--ഫല്ലേ--ആമേ൯ 
മാ പരിശുദ്ധാത്മാവേ! ഹല്ലേല്യയാ..ഹല്ലേ---ഫല്ലേ-- ആമേന് 
ദൈവമേ ത്രിയേകനേ! ഫപ്പേലുയാ-- ഹല്ലേ__ ഹല്ലേ __ ആമേന് 

ടത്തി... 

മദ ഹിന്തുസ്ഥാന്൯--രൂപകതാളം 
പല്ലവി 

ഫാലേലൂയ! ഹാലേലൂയ! ഫാലേലൂയ! ആമേന് 

ചരണങ്ങള് 
അനപു തിങ്ങിട്ടം നല് അനന്തപിതാവേ!_. ഫാലേലൂയ! 
എപെൌനിറഞ്ഞിട്ടംനല് ക്രിസ്തരകുത്താവേ!__ ഹാലേലൂയ! 
വിശുദ്ധി നല്കിട്ടം നല് പരിശുദ്ധാത്മാവേ! ഫാലേലൂയ' 
താതസ്ൃതാത്മാവാം ദൈവത്രിയേക! ഹലേലൂയ' 

കം ്നം..്ം.. .... 
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ക സുറിയാനി--ഏകതാലം 

] സേനകളിന്൯_പരന് യഹോവാ 

പരിശുദ്ധന്൯__പരിശുഭ്ധ൯ 

പരിശുദ്ധ൯ _ആമേ൯ 

തിരുമഹത്വം__നിറഞ്ഞിട്ടന്നു 

പാരിലെങ്ങും__ ഹാലേലൂയാ 

2 സര്വ്വശക്തന്൯_-_പരന് യഹോവാ 

പരിശുദ്ധ൯__പരിശുദ്ധന് 

പരിശുദ്ധന്__ആമേ൯ 

ഇരുന്നവ൯ താന് __ഇരിക്കുന്നവന__ 

വരുന്നവന൯ന താന്.---ഹാലേലുയാ, 

268 ചിത്തുതരു--ത്ആദിതാളാ 

ആദിപര.__നാകുമേക__ദൈവപരി__തദ്ധ൯ 

താതനായി__ട്ടന്നവനെ__ വാഴ്ത്തി വന്ദി__ച്ചിടില് 

നിതിനിറ__ വോടഖിലംവാഴമേക__.നാഥ൯ന 

ചേതസി വാ-_സമരുളിടടന്നതിനാല് __സ്യോത്തം 

ആദിപര_-_മേശസത_ന്നാലേലൂയ__ഗിതം 

മോദമോട-_ങ്ങാത്തുപാടി__നിത്യം-_സ്കൃതി ചെയ്തിന 

സാദരം തൃപ്പാദമതില്_-_- വിണു വന്ദി __ച്ചിടി൯ 

ഖേദമെല്പാം-_-നീക്കി നമ്മെ-__പാലനം ചെയ്യും താ൯ 

ജീവനദി__യിന്ഉറവാം__ദൈവശുദ്ധാത്മാവില് 

ഏവമിന്നു__സ്താനമേല്ലാ൯-_ ആശയോട്ട _ചേരിന 

മേവിടി൯__അതിന് കരയില് __ജിവവൃക്ഷം--പോലെ 

ദേവന്നു മ--_ഹത്വഫലം നല്കിയെന്നും വാഴി൯ 

ശൃദ്ധപരി__ശുദ്ധപരാ! _ അല്ഭൂതത്രി _ യേകാ! 

ഇദ്ധരയില്_-__മര്ത്യരെല്ലാം നിന് സ്തൃതി പാ--ടിടാന് 

സത്ൃദവദ.-_മെങ്ങുമറി-_ ഞ്ഞൃയന്നതത്തില്_-_വാഴാ൯ 

നിത്യനേ! നി ചെയ്തു കപ ഇന്നുമെന്നും__ ആമേന്. 

ത ചത്ത 
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മ ഹിന്തുസ്ഥാ൯--ത്ദിതാളം 
പല്ലവി. 

സമാധാനം -ഏകും യേശുക്രിസ്തു ഇവന് താന്- 

ഇവന താ൯-ഇവന൯ താന്, ഇവന് താന്. 

ച്ചരണങ്ങള്. 

1 നമുക്കാനന്ദ ദാന മണവാളനിവന് 

അനുകൂലനിവ൯ -മരപാലനിവന്൯ 

2 ദൈവകൃപ ചൊരിയും ദ്വാരമിവന് 

പരമ യഡാരമിവ൯ -നര നംകൂരമിവന് 

3 ആദിനരന് ചെയ്ത പാപം അറു- 

ത്തരുള് ആനന്ദമായ് -അടിയാര് സ്വന്തമായ് 

4 വേദാഗമങ്ങളില് കാണും പൊരുള് 
ഇരുള്മാറും പൊരുള് -മറ കിറും പൊരുള് 

5 വാനദൂതര് പാടി കൊണ്ടാട്ടവാന്- 

അറിഞ്ഞോര് തേട്ടവാന്--ഇടയര് കൂട്ടവാന് 

6 ദൈവിക പാറമേല് ശ്രീയേശുനാഥന് 
സഭയെ നാട്ടിനാ൯ - കൃപയെ കൂട്ടിനാന്൯ 

7 പരമാനന്ദ മോക്ഷവഴി കാട്ടിയേ താന് 

കടംവിട്ടിയേ താന് -മുടി ചൂട്ടിയേ താന് 

30 നാഥനാമക്രിയ_ആദിതാളം. 
പല്ലവി. 

സ്ത്തിച്ചിട്ടന്നേന് വിണു സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന്---എങ്ങള് 
അധിപനാം യേശുവിനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന് 

ചരണങ്ങള്. 

അതിശയമുള്ള വനെ സ്തൃതിച്ചീട്ടന്നേന് -സദാ 
അളവില്ലാ വല്ലഭനെ സ്തൃതിച്ചീട്ടന്നേന് 
അതിരററ ഗുണവാനെ സ്തൃതിച്ചീട്ടന്നേന് -ദയ 
അഖിലക്കും ചെയ്യുന്നോനെ സ്ത്ൃതിച്പിട്ടന്നേന് 
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ഗതിതരും നായകനെ സ്ത്ൃതിച്ചിട്ടനേന_-__.സിനാ 

ഗിരിയിന്മേത് വന്നവനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന്- 

മതിമനസ്സാകെകൊൊണ്ടു സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന് -എനെറ 

മാലൊഴിച്ച പാദം ചേന്നു സ്തൃതിച്ചീട്ടന്നേന്__ സ്തൂത॥ 

അക്ഷയനെ പക്ഷമോട്ട സ്ത്തിച്ചീട്ടന്നേന--ധവനി__ 

ച്ചല്ലേലൃയ്യാ പാടിക്കൊണ്ടു സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന 

രക്ഷാവഴി കാട്ടിയോനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന്--നിത്യ 

രക്ഷയിനകൊമ്പായവനെ സ്മൂതിച്ചിട്ടന്നേന 

സാക്ഷികൂടാതറിവോനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന-തനെറ 

സൃക്ഷമെങ്ങുമെത്തുന്നോനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന 

ലക്ഷംപേരിലുത്തമനെ സ്ലൃതിച്ചിട്ടന്നേന -ആറു 

ലക്ഷണപ്പരാപരനെ സ്തൂതിച്ചിടടന്നേന്.-_ സ്ലൂതി 

ധരണിയിന രക്ഷകനെ നസ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേനന്__ബഹു 

താഴ്മയില് നടന്നവനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന 

ചോരവിയത്തിററിയോനെ സ്തൃതിച്ചിടടന്നേനന് -കേണു 

സാഷ്ടാംഗം വിണവനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന 

മരക്കുരിശേറിയോനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന് -ഏഴ്സ 

ഒമാഴി ചൊന്നു മരിച്ചോനെ സ്തൃതിച്ചിടുന്നേ൯ 

മരണത്തെ വെന്നവനെ സ്കൃതിച്ചിട്ടന്നേന-തനെറ 

മാണവരാല് ദ൪ശിതനെ നസ്തൂതിച്ചിട്ടന്നേന.-- സ്കൂതി 

കാത്താക്കളി൯ കത്താവിനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന-__നിത്യം 

ക്ര്ലിണ തുണയെന്നു സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന 

സ്നോത്രം ദിനമേല്ലന്നോനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന---സത്യ 

സവിഥേഷനാവുള്ളോനെ സ്ത്ൃതിച്ചിട്ടന്നേന_ 

ദ്ധമാക്കിത്തിക്കുന്നോനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന.ജ്ഞാന 

പ്പാട്ടുകള്ക്കു നായകനെ സ്തൃതിച്ചിട്ടന്നേന- 

രാത്രിയ്യം പകലമെന്നം സ്കൃതിച്ചിട്ടന്നേന-__നിനെറ 

രാജ്യമാക്കുകെന്നെ ദേവാ! സ്തൂതിച്ചിട്ടന്നേന.- സ്തൂത! 
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3) ഫഹുസേനി--ചായ് വ്. 

പല്ലവി. 

ധയേശുദേവാ! യേശുനായകാ! ശ്രീയേശുനാഥാ! 
ദയശുദേവാ! യേശുനായകാ! 

ചരണങ്ങള് 

ദാസരിന്നഴലൊഴിച്ചുള്ളില് - ആനന്ദമേകും 
യേശുവേ! കൃപയിന്നഴകേ! 
നാശലോകത്തില് മനുഷ്യ--നായുദിച്ചു മെയ് വെളിച്ചം 
വശുമതി ശോഭയ്യള്ളോരു---വെളിച്ചമതില് 
ഈരനേ! യേശുനായകനേ!___ യേശ്രു 

ആയിരമായിരം വാനവർ -വണങ്ങും പതി 
നായിരം പേരിലത്മുമനേ! 
കായമെടുത്താദം-പാപമേററതിനെ മാററുവാനാ. 
യ്മായമററുള്ളോരു കുഞ്ഞാടായ്, മണ്ണിതില് വന്ന 
മന്ദുവനേ! യേശമനാഥനേ!__- യേശ്ര 

പാപമെല്പാമൊഴിപ്പതിന്നായ്--പിതാവില്നിന്നു 
താപമറേറാരാണയിനാലേ 
ലോഭനമായ് മുദ്രയിട്ടുള്ളോരു പട്ടച്ചട്ട നിട്ടേ- 
ററപ്പനിഷ്ടം ചെയ്വതിന്നായി-വന്ന യേശു 
കരിസ്തനേ! മഹാപ്യരോഹിതാ-_ യേശ്മ 
പാതകനാകുന്ന സാത്താനെ ജയിപ്പതിന്നു 
യ ദകുലശേഖരനായി 
ബേതമേമെന്തൃരതില് ദാവിദിനില്ലം തന്നിലുള്ള 
കന്നിമേരിതന്നുദരത്തില് വന്നു പിറന്ന 
ധേ ത്ുമഹാരാജരാജനേ! __ യേശ്മ, 
ജ്ഞാനമററുള്ളളോരു ലോകത്തി---ന്നിരുള കററൂ 
വാനരാജ്യത്തിന് രഹസ്യങ്ങള് 
മാനവരിന്നുള്ളിലാക്കി ദീനമൊക്കെ ഭേദമാക്കി 
ഹിനരെ ചേത്തു സുവിശേഷം എളിവയക്കു 
തന്ന യേശുവേ! പ്രവാചകാ!ം യേശൂ 
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6. എളിയശിഷ്യക്കമലനാത്മാവേ നല്കുവാന് സ്വഗ്ഗ- 

സ്ഥലപിതാവിന് വലമമന്നോനേ! 

പുഴവതായോരടിയനു നിന൯ കഴലിണത്താരഭയമാണേ 

കരളലിഞ്ഞു കൃപയില്നടത്തി--നി വരുന്നേരം 

കനകലോകം ച്േവേത്തുകൊള്ളു ക. യേ 

മു2 ഹിത്തുസ്ഥാ൯തോടി-ഞെദിതാളം 
പല്ലവി. 

യേതുമഹേശനെ ഞാന് ചിന്തിപ്പതെന് 

ഉള്ളത്തിന്നാനന്ദമേ--- 

ചരണങ്ങള്. 

നി ഈശനുടെ തിരുസന്നിധി ചേന്നിനി 

വിശ്രമം ചെയ്തു തനെറ തിരുമുഖം 

കാഞണ്ഞതത്ച്യാനന്ദമേ---- യേശു 

2, വാനസൈന്യങ്ങള്ക്കും മാനുഷജാതിക്കും 

ഈനമില്ലാതെ നിന്നെ വര്ണ്ണിക്കുവാ൯ 

സാധ്യമതാകയില്ലേ--- യേത്തു 

മു) മാനുഷരക്ഷകാ! നിന്നുടെ നാമംപോല് 

വാനിലും ഭൂമിയിലും ഇല്ലേ ഒരു 

നാമം നിനപ്പതിന്നു- യേശു 

4 ഉള്ളം നുറുങ്ങിയോക്കുള്ള പ്രത്യാഗയയം 

നല്ലപ്രസാദവും നി സര്വ്വേശ്വരാ: 

സൌമൃതയ്ുള്ള വക്കേ-- ദയേതു 

ട എത്ര ദയാപരന് വിഴ്ന്നവക്കേതു: 

എത്ര നല്ല ഗുണവാന് തേടിട്ടന്ന 

മര്ത്ൃഗണങ്ങള്ക്കു താന് യേശ 

6൫ കണ്ടിട്ടം മാനവക്കെന്തൊരഹ്ളാദം നീ! 

ഉണ്ടോ നാവും പേനയും? വര്ണ്ണിക്കുവാന് 

ആ നല്ല സന്ദര്ഭത്തെ -- 

7 യേശുവിന് സ്നേഹമതെന്തെന്നു ചൊല്ലുവാന് 

ആസ്വദിച്ചോക്കല്ലാതെ മററാക്കുമ- 

സാദ്ധ്യമറിഞ്ഞിട്ടവാ൯--_ യേധ 

യേശു 
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33 കൌശിക--തആ്ദിതാളം. 

4 ശ്രീയേശുനാമമേ തിരുനാമം__ഇതു 

ഭൂലോകമെങ്ങും മോദം നല്ലം നാമം 

2 പാപികളെ രക്ഷച്െയ്യും ദിവ്യനാമം-_പരി- 

താപികള്ക്കാശ്വാസം നല്ലം തിരുനാമം ശ്രീ 
3 പാചഭാരം നിക്കിട്ടം വിശുദ്ധനാമം__.പാപ 

ബന്ധനം തകത്തീട്ടന്ന സത്യനാമം__ ശ്രി 
4 എന്നിലേ പാപങ്ങളെല്ലാം തിത്ത നാമം-_-എനെറ 

മന്ദബുദ്ധി നീക്കി ശുദ്ധി ചെയ്ത നാമം... ശ്രി 

5 മല്ലനാം പിഥാചിനെ ജയിച്ച നാമം.-എനെറ 
അല്ലലെല്ലാം തന ശിരസ്സിലേററ നാമം. ശ്രീ 

0 ജീവനേ പാപികള്ക്കായ് ചൊരിഞ്ഞനാമം..പുതു 
ജിവനെ നല്ലിസാശ്വസിപ്പിച്ച നാമം... ശ്രി 

7 നിത്യമോക്ഷപാതയെ തുറന്നനാമം._-തനന്െറ 
സത്ൃയഭക്തരിര പ്രമോദം നല്ലം നാമം ത്രി 

൫ അക്ഷയാത്മമാരി ചൊരിഞ്ഞീട്ടം നാമം __തനന്െറ 
വക്ഷസ്സില് പ്രജകളെ ചുമക്കും നാമം. ശ്രീ 

34. ചെഞ്ചുരുട്ട --ആദിതാളം. 

' പല്ലവി. 

യേതുവേ! തിരു നാമമെത്ര മധരം 
ഭൂമിയ 'ലഗതിക്കെന്_യേശുവേ! 

ച്ചരണങ്ങള്. 
ആശപാസം യേതുഭവാ൯-__ആരോഗ്യം രോഗിക്കുള്ളില് 
വിശ്വേ ബന്ധ, നിയെന്നേഴ്ച__വേറാരും ഇല്ലേ, സ്വമി! _യേശു 
ഖേദം ഒഴിക്കും രവാ൯__ഭിതി അകററും ഭവാന് 
താത മാതാവും ഭവാന__നിത്യം അടിമന്തുല്ലൊ__ യേശു 
മന്നാ! മന്നായ്യം ഭവാന൯__.എന്നാചായ്യന് രാജന് നി 
എന്നും സഖി ജീവന് നീ__എന് ഭാഗ്യവും നീയല്ലോ. യേത്തു 
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സങ്കേതമേ മലയേ'! ._ എന് ഖേടയംവഴി നി 
എന് കത്താവേ ഭത്താവേ!__എന്൯ ജീവനും ഇടയ൯__ യേശു 

നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യം ഭവാന്. രക്ഷാസ്ഥലം ശിരഭസ്സ്റ് 
രക്ഷാകരന് ഗുരുവേ!__ സാക്ഷി മദ്ധ്യസ്ഥനും നി__ യേശു 

എന്നില് നിന്നെ സ്തൂൃതിപ്പാ൯ _ ഒന്നും ത്രാണിയിങ്ങില്ലേ 
നിന്നെ വന്നു കണ്ടെന്നുംനന്നേ പാട്ടം അടിയന്. യേശു 

അത്തരുകൂടാതെ കത്താ ചേ-__ത്തിടേണം അങ്ങെന്നെ 

മുതൃ യി കാ-_ത്തിടേണമേ പ്രിയന് യേശു 

നിത്യം അഗതി തിരുസ്തോത്രം__.സ്വര്ഗ്ഗേ ധ്വനിപ്പാ൯ 

സത്യം വിടാതെ ഓടിയെത്തും.__തിരു കൃപയാല് യേശു 

നി ളം സം ന്ത 

കുട്ട ധനാശി-_ആദിതാളം. 

പല്ലവി. 

യേശു എന്നുള്ള നാമമേ. ലോകം 

എങ്ങും വിശേഷ നാമമേ 

അനുപല്ലവി. 

നാശമുണ്ടാക്കും പാപനാശം വരുത്താന് പര- 

മേശന് ജഗത്തില്മര്൪തൃ_-- വേഷം ധരിച്ചുവന്ന. യേശു 

ചരണങ്ങള്ം 

1 മുന്നം ഗബ്രിയേല് വിണ്ദൂത൯-- ചൊന്ന മോക്ഷദായകനാമമേ 

കന്നിമറിയംകേട്ട കാത്തിരുന്നു വിളിച്ച- 

മന്നിടത്തെങ്ങും ഭാഗ്യം വരുത്തും വല്ലഭനാമം -- യേശ്മ 

ആക്കം ചൊല്ലാകുന്ന നാമം-എങ്ങും ആരാധിപ്പാനുള്ളനാമം 

പേയും പേയിന്പടയ്ക്കും ഭീതിചേക്കുന്ന നാമം 

മൂ൪ഖപാപികള്ക്കും വിമോക്ഷം നല്ലന്ന നാമം യേശു 

മന്നര് ചക്രവത്തികളം_ വാസി വന്ദിച്ചിട്ടം മഹാനാമം 

വിണ്ണില് ഗീതത്തിന൯ നാമം വേദാന്തസാരനാമം 
] 

പുണ്യം പെരുത്ത നാമം ഭൂവിത പ്രഗസ്തനാമം -- യേശ്തു 
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വിണ്മജ്ജൂും ചേത്തിട്ടം നാമം---ജവം വിണ്ണില് കൊണ്ടാടന്നനാ- ക 

നുന്മനിധിപര നിന് ന്യ്യായം നിതി കുപയ്കത്കും 

ഉണ്മയാം സാക്ഷിയായിട്ടുയന്ന തൂങ്ങിയ നാമ യേഥ 

കല്നെഞ്ചുടന്ത്കുന്ന നാമം -- മനക്കാടാകെ ഖെട്ടന്ന നാമം 

എന്നും പുതിയതുപോല് ഏറെ മധരനാമം 

തന്നില് പല സാരങ്ങള് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം. യേഈ 

36 ആനന്ദഭൈരവി---ആദിതാള. 

പല്ലവി. 

സ്തൃതിപ്പിനു സ്തൃതിപ്പി൯! യേശുദേവനെ ___ഹല്ലെല്ുയ പാടി 

സ്തൃതിപ്പി൯) സ്തൃതിപ്പിന്൯! യേശുദേവനേ 

അനുപല്ലവി 

സ്തൃതിപ്പിന ലോകത്തി൯_-_പാപത്തെ നിക്കുവാ൯ 
അധിപനായ് വന്ന _ ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ__ സ്തൃതി 

൨൨ 

ചരണങ്ങള് 

കരുണനിറഞ്ഞ കങജ്ണൂള്ളോനവന്__തന് ജനത്തിന് കരച്ചില് 
കരള ലിഞ്ഞ, കേള്ക്കും കാതുള്ളോന്---ലോകപാപച്ചുമടിനെ 

രിരസ്സറകൊണ്ടു ച]-- മന്നൊഴിപ്പതിന്നു ) 
കുരിശെടുത്തു ഗോല് __ഗോഥാവില് പോയോനെ__ സ്തുതി 

വഴിയും സത്യവും ജിീവനുമിവനെ_ അവണരികില് വരുവിന് 
വഴിയുമാശ്വാസമേകുമേ അവ൯_-_ പാപച്ചുമടൊഴിച്ചവ 13 

മഴയ്യം മഞ്ഞ, പെയ്യുമ്പോലുള്ളില് കൃപ 
പൊഴിയ്യമേ മേഘ__ത്തുണില്നിന്നു; പാടി__ സ്തൃതി 

മരി ച്ചവരില്നിന്നാദ്യം ജനിച്ചുവന് _ ഭൂമിരാജാക്കന്മാരെ 
ഭരിപ്പുവാഴംഏകനായവന്__.നമ്മെ സ്ന്റേഹിച്ചവന, തിരു. 

ച്ചോരയില് കഴ്ചകി__നമ്മെയെല്ലാം ശ്ദ്ധി- 
കരിച്ച വിശ്വസ്ത്ര--സാക്ഷിയെ നിനച്ചു സ്ത്ൃത്ി 

ഏഴ്പൊന൯നിലവാളക്കുകളുള്ളില്__നിലയങ്കി ധരിപ്പും 
ഏഴ്നക്ഷത്രം വലങ്കയ്യിലും മാവ്വില്.. പൊന്്കച്ച വുണ്ടും 

വായിലിരുമുനവാളമഗ്നിജ്വാല- 
പോലെ കണ്ണമുള്ള-_മാനവമകനെ__ സ്ത്ര 
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൫ 

1. 

കാലുകളലയില് കാക്ഷിപ്പഴുപ്പിച്ച __നല്ല പിച്ചളയ്ത്കൊത്തതും, 
ചേലോട്ട മുഖഭാവമാദിതൃ൯ -- ശക്തിയോട്ട പ്രകാശിക്കും 

പോലെയും തല-- മുടി ധവളപ്പത്തി- 

പോലെയ്ുയമിരിക്കു__ന്ന ദൈവപൃത്രനെ--- സ്തൂത! 

വരെ വെള്ളത്തിന്നിരച്ചില്ല്യൊത്തതും __ശവക്കല്ലറയില്നിന്നു 
ഒവളിയെ മരിച്ചോരുയിത്തുവരുവാനായ്__ തക്ക വല്ലഭമൃള്ളതും 

ഏളിയജനം ചെ. വിക്കൊള്വതുമായ 

വലിയ ഗംഭിര-_ശബ്ദമുള്ളോനെ സ്കൂതി 

പലിയ ദൈവദൂതന്െറ ശബ്ദവും ദേവകാഹള വും തനെറ 

വിളിയോടിടകലന്ത മുഴങ്ങവെ_വാനലോകത്തില്നിന്നേശ 

ഒ്വലിക്കും അഗ്നിമേ.... ഘത്തില് വെളിപ്പെട്ടം 

കലങ്ങും ദുഷ്ട; തന്മക്കളാനന്ദിക്കും. സ്തൂതി 

മ നവമന്നനാകുന്ന മശിഫായെ'__മഹാസേനയിന കത്തനേ! 

മണ്ണും വിണ്ണും പടച്ചവനെ! മനുവേലേ!-_മനുനന്ദനനെ പര- 

നന്ദനനെ മരി __നന്ദനനെ രാജ--- 

നന്ദനനെ നിങ്ങള്__നന്ദിയോട്ട പാടി. സ്കൂത! 

ഹുല്ലലുയ്യാ പാടി സ്കൃതിപ്പി൯ യേശൃുവേ.യേശ്നാമത്തിന്നുജയ ം! 

അല്ലലെല്ലാമവനകലെക്കള യുമേ---യേശുരാജാവിന്നോശന്നാ 

നല്ലവനാമേശു നാഥന് വരും.സവ്വ 

വല്ലഭ! യേത്തുവേ!__-വേഗം വരേണമേ. സ്കൂതി 

മ 

൭൧7 പചെത്യെരുട്ടി--ത്ആദിതാളം. 

പല്ലവി. 

സ്തോത്രം ചെയ്തീട്ടവേ൯ ക്രിസ്തുയേശുവേ ഞാ൯ 

നിത്യം ദേവാ! നി തുണ ചെയ്താന് ചെയ്താ൯_ യേശു. 

ചരണങ്ങള്. 

രിതങ്ങള് അവന് ത൯..കുരുതിയില് കഴകി 

തിരുരക്തത്താലെന് രക്ഷ__ചെയ്താന്__ചെയ്താന്-_ യേശു 

ധരിത്രിയാം വനത്തില്__തിരുകൃപാഗുണത്താല് 

അരികില് നിന്നുപദേശം-_ചൊന്നാന്൯ചൊന്നാന -- ടയല 
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സ്തൃതിച്ചേശുഗുരുവെ-ഭജിച്ചിങ്ങു വസിച്ചാല് 

നശിച്ചുപോകാതെ മോക്ഷം - ചേരാം ചേരാം ആത്മാ. 

ക്രിസ്തുവിനു നാമം _ മാത്രമെന് ഗാനം 

മുതൃവിന൯ നേരം വരെ -- എന്നും -_ എന്നും --- ലോകേ. 

ധരംനി വിട്ടുയരെ --പേരനെ കണ്ടവനെ 

മരണത്തിന്പിമ്പം ദ്്ോത്രം__ചെയ്യ്കേ൯---ചെയ്യ്കേ൯_-_- എന്നും 

മേഘം പോലസഖ്യ-േമോക്ഷല്വോകസംഘം 

രാഗം പാട്ടന്നു ക്രിസ്തൂന -- സ്തോത്രം -- സ്ത്രോത്രം --- എന്നും 

പൊന്൯മുടികളെ ത്ത൯__സന്നിധൌ നിരത്തി 

മന്നവര്മന്നര് സ്്വോത്രം ചെയ്യുന്നെന്നും മോക്ഷേ. 

അവരൊത്തു പരനെ അനുദിനം സ്തൃതിപ്പാ൯ 

മനുവേലെന് തുണയായാല്_-__ഭാഗ്യം__ഭാഗ്ൃയം__ യേശു 

റിട്ട... 

൭൫ ഡപ്പാ---ആദിതാള. 

പല്ലവി 

സ്തൂതിതിങ്ങിയ-- പരമണ്ഡല സുവിശേഷകനാമം 

മഭമംഗല-_മതിസംഭ്ൂമ സുഖശോഭന__ക്ഷേമം 

ചരണങ്ങള് 

കരുണാകുര__തിരുമാവ്വിനു വരഭൂഷ ണ--ദേവന് 
ധരണിനര __നുയരാന്൯ ഉയി-രരുളും നര--ജീവന്._ സ്തൂതി 

അതിസുന്ദര ശുഭശോഭന മഹാമാമുടിചൂടാന് 
ക്ഷിതിമണ്ഡല _ദുരിതംപ്രതി__ വനമുള്മുടി _ ചുഡന്-- സ്തൂതി 

ഭവനങ്ങളെ.-ഞൊടികൊണ്ടുള വരുളം ബലമുടയോന് 
ഭവനേ തല- അണവാന് ഇട കിടയാതവണായോന്-- സ്തൂത! 

പരിശുഭ്ധത- പ സത്യ സൃൂഭാഗ്യാദികള്- മൂലം 
മരണത്തിനു - വിധിപെട്ടവ-നുയിരേകിയ-കോലം-_ സ്ത്രി 
പണ്ൃമാനുഷ  -ദൂുതരോട്ട പുകഴത്തുമുന്നത-വാഹനന് 
പന്നൃഹ്മീനരോ -ശാനപാടി ഗമിച്ച ഗര്ദുഭവാഹനന് സ്കൃതി 

ിവലിപൂജക-ള ഖിലങ്ങടെ പ്രതിരൂചന് അ-രൂപന് 
മലുഷം നര-നൊഴിവാന് നര-ബലി മര്ത്ൃസ്വരൂപന്__ സ്തൂതി। 

ടം 4-::ടംം........... 
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റാ സുരുടി-_ഞദിതാളം 

പല്ലവി 

ദേവനന്ദനാ! വന്ദനം-ജിവനാഥനാം 

ദേഖനന്ദനാ! വന്ദനം............ 

അനുപല്ലവി 

ദേവനന്ദനനെ! പി-താവിന് വലഭാഗത്തില് 

മേ വിക്കൊണ്ടു ദിനവും-ദിവ്ൃസ്തൃതികളേള്ക്കും. ദേവ 

ചരണങ്ങള് 

കന്യാനന്ദനാ? വന്ദനം--ഭൂതലേ വന്ന 

ഉന്നത ധിപാ! ഖന്ദനം......... 

മന്നില് ദുരിതം പുണ്ടുഴന്നു പരിതാപപ്പെ- 

ടന്ന മനുജരെക്ക-നിഞ്ഞു വിണ്ടകൊണ്ടൊരു__ ദേവ 

ഘോരസര്പ്പുമാം സാത്താനെറ--ശിരസ്സു ചത- 

പച്ചോരു നാഥനേ! വന്ദനം.......... 

രൂരവേദനയേററു ക്രൂശില് മരിച്ചുയിത്തു 

പാരം ബഹുമാനം പു-ണ്ടാരോഹണമായോനേ!--- ദേവ 

വേദകാരണ കത്തനേ!---സവ്വലോകങ്ങള്- 
ഓദികാരണാ! വന്ദനം ......... 
ദൂതക്കും മനുജരി൯--ജാതിക്കുമധിപനായ് 
നിതിയോട്ട ഭരണം.-.ചെയ്തരുളന്നവനാം-_ ദേവ 

കരുണനിറഞ്ഞ കത്മാവേ!--അ ശുദ്ധി നിക്കാന് 

ഉറവ തുറന്ന ഭത്താവേ!......... 

ദുരിതമൊഴിച്ചങ്ങളേ-അരികില് വിളിച്ചുകപാ- 

വരങ്ങള് തന്നിട്ടവാ൯നിന്--കരള ലിഞ്ഞിീടേണമേ-___- ദേവ 

പപ. ക, 

പല്ലവി 

യേശുവിനേ സ്തൃതി നി എന്മനമേ! 

യേശുവിനേ സ്കൂതി നി-- കിസ്തു. 

ചരണങ്ങള് 

1] നാശമില്ലാസ്വഗ്ഗ--വാസിയാ-േദൈവ 

നന്ദനനാംപര __ മേശ്വരനായ__ യേഥ [: 



്്ുതൂ്ിതുങ്ങള് 
2 നാകഭൂനരക ത്രി ലോകസ്രഷ്യാ-നര- 

ദേഹികള്ക്കൊരുനദുവ---ലോകമൂ-ണ്ടാക്കും-- 

3 ബേതലേജനിച്ചു നസ്രേതലേ-വളന്ന 
യറുശലേമരിച്ചുയിര _ ശ്രേയസ്റ്സോട്ട ധരിച്ച. 

4 പാപികള്ക്കരുള് തരു__വാ നിഹ-വസിച്ചു 
ദിപവഴിയെ നര-ക്കായിഹ-തെളുച്ച__ 

ഷി ബോധിച്ച-സകലവും-സാധിച്ചി-ടാനും 
മോദിച്ചു-രക്ഷ സംപാദിച്ചിടാനും__ 

൫ വേദവ-ചനപ്പൊരുള്-ബോധമാ-വാനും 

ബാധക-വൈരി നി-പാത-നാവാനും__ 

ടാ. ച 

4.1] ഇഗ്ലീഷ് 
പല്ലവി 

ഹാ! കൂടിനാമെല്ലാരും ചേന്നു പൃകള്കൊണ്ടാടണം__സ 
വാതിലാകും യേശുനാഥനെ വാഴ് ത്തിപ്പാടണം 

ചരണങ്ങള് 

വേദനപ്പെട്ടം ഏഴകള്ക്കഴല്ല തീരുവാന്__ വന്നു 
മേദിനിയതില് മനുഷ്യാവതാരമാന്നിതാ__ 

വാനവര് വാഴ്ത്തിപ്പാട്ടന്ന കത്തനായ താ൯--ദുഷ്ട- 
മാനവ൯ ഇരടേറുവാന് ഒരടിമയായിതാ__ 

ആദരവററുഭൂമിയില് വെറിയരാം നരര--മര.- 
ണാധികള് ഒഴിവതിന്നു താണുദേവനും__ 

സേനകളി൯ അധിപതി അവനെന്നാകില്ും_നര- 
ജീവനെ മീളാന്൯ അവന് തന്നുയിരിനെവിട്ടാന്__ 
ദാരുണമരണാധിയെ മരിച്ചമത്തിനാന്-ളു- 
മണ്ഡലത്തില്നിന്നുയിത്തു വിബ്ണിലെത്തിനാന്__ 
റ 'പബികള്ക്കു പിതാവിനോടിരന്നുമോചനം-_നിജ. 
പാദസേവകജനങ്ങളെ രക്ഷ ചയ്ക്കുന്നോന് 

നം 

5 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

പഗ് 

ഹാ! 
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൧2, കല്യാണി---ഏകതാളം 

പല്ലവി 

സ്തോത്രം യേശുനാഥനേ! മനുവേലനേ! മനുവേലനേ! 

ചരണങ്ങള് 

പാത്രഫഹീന-നാകുമെന്നെ പാത്തുനി൯കയ്യാലബച്ചു 

ചേത്തുകൊണ്ടെ-നെറദുരിതം---തീത്തുരക്ഷി-ദക്കേണെമേ- 

വിണ്ണിലമി-മണ്ണ്ിലം നി-ഏന്നപോലാ-രുള്ളഫോ! 

ഉന്നതനാ-കുന്നയേശു-മന്നവരിന്൯-മന്നനേ!-- 

പൊന്നുലോകു-തന്നില് നിന്നു-വന്നജീവ-നാഥനേ! 

എന്നപേക്ഷ-ഷ്ണ്ിന്നുചെവി തന്നുകേട്ടി-ടേണമേ --- 

പാരമഴ-ലോട്ടഴലം-പാപിയാമെ-ന്നേ വെടിഞ്ഞു 

ദുരവേ പോ-യിടരുതേ ദഃാവിദി൯ കു-മാരനേ!--- 

താതനേ! എന്-നാഥനേ! പാതക സ-ങ്കേതമേ'- 

നീതിയോടേ-ഭൂതലം വാ-ണീിടുവാന൯ വ-രേണമേ- 

43 കൌശിക (ക്വാ) ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ശ്രിയേശുദേവാ! സ്തൃതി നിനക്കു--അതി- 

പ്രീതിയോടനുദിനം ചെയ്തിട്ടവേ൯ 

ചരണങ്ങള് 

1 നിത്യവും ദുത ഗണാദികളാത്_-- ബഹു 

ഭക്തിപുവ്ൃവം സ്കൂതി-_-ലഭിച്ചിട്ടന്ന-- 

2 മാനവവേഷം വന്നു ധരിച്ചു--അപ്പ- 

മാനം എനിക്കായി--സഹിച്ചവനാ- 

3 എന് ദുരിതം നിമിത്തം നിന്തിരു--നിണം 

ചിന്തി വന്ദുരിതം ഏറവവനാം -- 

4 മൃത്യുവെ ജയിച്ചുതി ഘോഷത്തോടെ സവ. 

ക്തിയോടകാപുക്കു വസിച്ചീട്ടന്ന-- 

സ്നോ 

സ്ന്റോ 

ന്നോ 
നി 

സ്നേ 

[5 
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3 അന്നവസ്താദികള് നല്കി എന്നും..എന്നെ 

നണേ സൂക്ഷിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന 

€ രക്ഷകാ! തിരുനാമം കീത്തിച്ചീടാന്__.എന്മേല് 

പക്ഷമോടരുളക-_ ആരിസ്സകള്-- 

ശ്രി 

ശ്രി 

4.4. ആദിതാളം 

പല്ലവി 

മാനസമേ! ശ്രി__യേത്രുവെ ഭജ നി 

മതികെട്ടുപോകാതെ 

ചരണങ്ങള് 

മന്നവമന്നവ__നുന്നത നായക. 

നന്ദനനാം മനു---വേലനെ എന്നും-- 

2 ബേതലപുരിയതി-_.ലൊഭു പതുഥാലേ 

യുദജയായൊരു__ നാരിയില് ജനിച്ചോോ൯-- മാന 

3 പാരിടരുടെ പര_മാധികള് തിര്പ്പ്ാ൯ 

ശുരതയേറിന വേദന സഹിച്ചോന്-- മാന 

4 യെരുശലേം നഗരിയി_ ലുയിരുവെടിഞ്ഞു 

ഒരു കുരിശതില_-_ങ്ങേറി മരിച്ചോന്൯--- മാന 

5 നരകാരിഷ്ടത-_ തിത്തുടനേ മുന്-- 

അരുള്പോല് മൂന്നാം---ദിവസമുയിത്തോന്__ മാന 

6 നരരിപുവരനേ ജയിച്ചതി ഘോഷം 

പരമണ്ഡലമതിലേറിയിരിപ്പോ൯_ മാന 

45 ഖണ്ഡങ്ങള്--ഏകതാളം. 
അഖിലേരനന്ദനനു--അഖിലാണ്ഡനായകനു 

അഖിലഗുണമുടയോരു പരമേശരനു 

ഇ ഹലോകമതില് മനുജ--മകനായിവന്നവനു 
സകലാധികാരമുള്ള മനുവേലനു 

ജയമംഗളം നിത്യ-ശുഭമംഗളം 
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ദുരിതാഴിയതില്വിണു പരിതാപമോട്ടഴല്ലം 

നരരോട്ടപെരുതായ കരുണഘുണ്ടു 

കരള ലിഞ്ഞുകനകതലമതില് മരുവും താതനുടെ 

തിരുമാവ്യ്യവിട്ടോരു മനുവേലനു--- 

ജയമംഗളം നിത്യ.--ശ്രഭമംഗളം. 

ധരണിയതിലെളിയോരു നരനായിബേതലേം __ 

പൃരീയില് തിരുഅവതാരം ചെയ്തുവന്നു 

പരിചോട്ടപന്തിരുവ---രൊട്ട യുദനഗരികളില് 

തിരുമൊഴികള് പൊഴിഞ്ഞോരു മനുവേലനു 

ജയമാഗളം നിത്യ--ത്ൂഭമംഗളം. 

കുഷ്ടരോഗങ്ങളെയ്യം പൊട്ടിയകങ്ങളെയും 

മററും പലദിന_.മുള്ളോരെയും 

മുററും സുഖമാക്കി മുത്ൃവന്നോരകളെയും 

വെട്ടന്നുയിര്പ്പിച്ച---മനുവേലനു 

ജയമംഗളം നിത ശുഭമംഗളം. 

ഘനപിഡപുണ്ടവനു കാല്വറിയില് മരിച്ചവനയ 

ദിനമ്മൃയന്നിലൂയിത്തെഴുന്നു-_വന്ന പരനു 

കനക തലമെഴന്നു പിതത-_ വലമമന്നുമദ്ധ്യസ്ഥത 

കനിവിനൊട്ട ചെയ്യുന്ന മനുവേലനു 

ജയമാഗളം നിത്യ___ശൃുഭമംഗമതുമ. 

കാഫളങ്ങള് ധ്വനിച്ചിടവെ മേഘാഗ്നിജ്വലിച്ചിടവേ 

വേഗമൊട്ടദുതഗണം പാഞ്ഞുവരവേ 

ലോകാവസാനമതില് മേഘങ്ങളില്കോടി-- 

സൂയ്യനെപ്പോലെ വരും മനുവേലനു 

ജയമാഗളും നിത്ൃയ--ഗ്ത ഭമംഗളും. 

ശത്രുവദംസാത്താനെ കെട്ടിവരിഞ്ഞാഴത്തില് 

ഇട്ടടച്ചുമുദ്രയതു വെക്കുന്നവന്നു 

ഇദ്ധരയെപൃതുതാക്കി ഭക്തരോടിങ്ങായിരമാ- 

ണ്ടുത്തമമരയ്വാഴന്ന മനുവേലനു 

ജയമംഗളം നിത്യ---ശ്രഭമംഗരതുഠ. 
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8 പരമസ്ൂതരായോക്കു പാരിടമടക്കിയും 

പരമശാലേം പുരി പാരിതിലിറക്കിയ്യം 

പരമസന്തോഷങ്ങള് പാരിതില് വരുത്തിയും 

പരിചോട്ട വാഴന്ന മനുവേലനു 

ഒയമംഗളം നിത്യ തൂഭമംഗല്ലഠ. 

യ 

46 ആദിതാളം 

പല്ലവി. 

യേശുമഹോന്നതനേ! നിനക്കു__സ്ത്ോത്രമുണ്ടാകഎന്നേക്കും ആമേന് 

ചുരണങ്ങള്. 

1 നിചരാംഞങ്ങമളെവിണ്ടിട്ടവാന് __വാനലോകംവെടിഞ്ഞോടിവന്മ 
താണുനരാകൃതിപുണ്ടതിനേ-_കാണുവാന് നി കൃപചെയ്യണമേ-യേ 

2 വാനസേനാദികളില് സ്തൂതയും __ ആനന്ദമാം സ്വഗ്ലഭാഗ്യമതും 
ഹിനരായിട്ടമീഞങ്ങളുടെ__ ഈനമകററുവാനായ്വെടിഞ്ഞോ?ടയേ 

3 ഭൂതലം പററി നി സഞ്ചരിച്ചു--പാപികളെ അരികെ വിളിച്ചു 
നിതിയിന മാഗ്ഗമെല്ലാമുരച്ചു---വേദനയേററവും നി സഹിച്ചു___യേ 

പാപനിവാരണനായനിയ്മേല്___പാപമശേഷവുമേററുകൊണ്ടു് 

പാപബലിക്കുനിന ചോരചിന്തി--പാരിന്മഭ്ധ്യേമരത്തില്മരിച്ചു 

൭ ഈ ഉപകാരമെനെറ മനസ്സില് -- രാപ്പകലോത്തു നിന്നോടണഞ്ഞു 
ലോകഇന൯പങ്ങളെതള്ളിട്ടവാന് _ നികൃപചെയ്തുദിനംപ്രതിമേ-യേ 

ഖ്ധ 47 ഇംഗ്ലിഷ' --ആദിതാളം 
വന്ദനം യേശുപരാ! നിനക്കെന്നും വന്ദനം യേശുപരാ! 
വദ്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാര്തിരുനാമത്തിന്നാദരവായ് 

ച്ചരണങ്ങള് 

1 ഇന്നു നിന്സന്നിധിയില് അടിയാക്കു വന്നാചേരുവതിന്നായ് 
തന്നനിന്നുന്നതമാം കൃപയ്തഭി__ വന്ദനം ചെയ്തിട്ടന്നേ_ വദ്മ 
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2 നി൯രുധിരമതിനാല് പ്രതിഷ്ഠിച്ച__ ജീവപുതുവഴിയായ് 
നിന്നടിയാക്കുപിതാവി൯സന്നിധാ--_വന്നിടാമേ സതതം വന്ദ 

3 ഇത്രമഹത്വമുള്ള പദവിഒ 2--ഇപ്പുഴുക്കള്ക്കരുളാന് 

പാത്രതയേതുമില്ലാനിന്െറകൃപ--എത്രവിചിത്രമഹോ-- വന്ദ 
7) ; 

വാനരൂുതഗണങ്ങള്മനോഹര---ഗാനങ്ങളാല് സതതം 

ഉയനമെന്യേപുകഴ  ത്തിസ്തൃതിക്കുന്ന---വാനവനേ നിനക്കു__ വന്ദ 

ട് മന്നരില്മന്നവന്൯നി മനുകുല_ത്തിന്നു രക്ഷാകരന് നി 

മിന്നുംപ്രഭാവമുള്ളോന്പിതാവിന്നു __ സന്നിഭ നനിയല്ലയോ _വന്ദ 

€ നീയൊഴികെ ഞങ്ങള്ക്കു-സുരലോകേ ആരുള്ള ജീവനാഥാ 

നിയൊഴികെഇഹത്തില്മററാത_മില്ലാഗ്രഹിപ്പാന്൯പരനേ!- വന്ദ 

49 രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് --ആദിതാളം 

1] കത്താവിനെ നാം സ്തൃതിക്ക ഹേ; ദൈവമക്കളേ! 

സന്തോഷത്തില് നാം അര്പ്പിക്ക സ്ത്ോത്ത്തി൯ ബലിയേ-- 

നാം സ്ന്ോത്രം---സ്ത്ോതം സ്തോത്രം കഴിക്ക 

സ്ന്ോത്രം _സ്തോത്രം-__നാം സ്തോത്രം കഴിക്ക 

2 വിശുദ്ധ സ്നേഹബന്ധത്താല് ഒരേ ശരീരമായ് 

നാം ചേക്കപ്പെട്ടതാകയാല് ചേരുവിന്: സ്തൃതിക്കായ് ) “നാം 

3 പിതാവു ഏകജാതനെ നമുക്കു തന്നല്ലോ! 

ഹാ! സ്നേഹത്തിന്അഗാധമേ! നിന്നെ ആരായാമോ?-_ നാം 

4 നാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായ് വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പാ൯ 

തന് ആത്മാവെ അച്ചാരമായ് നമുക്കു നല്ലി താ൯-_ നാം 

ട് ഏദന്തോട്ടം പോലിതാ ഹാ! തന് ഖചനങ്ങള് 

വിശിഷ്ടഫലം സര്വ്വാ ഇഷ്ടംപോല് ഭക്ഷിക്കാം നാം 

6൫ ഈലോകത്തിന് ചിന്താകുലം ദൈവാശ്രിതക്കില്പാ 

തന് പൈതങ്ങളിന് ആവശ്യം താ. കരുതും സദാ--- നാം 

7 കത്താവിന്നാമം നിമിത്തം അനേക കഷ്ടവും 

നേരിട്ടമ്പോഴം ധന്യറ നാം, ഇല്ലൊരു നഷ്ടവും നാം 

8 ഈ വിത്ത്രന്ന കാലം നാം ചിലപ്പോള് കരയ്യം 

പിതാവോ കണ്ണൂനിരെല്ലാം തുടച്ചുകളയം-- നാം 
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9 തന്നിത്യരാജ്യം നല്ലവാന് പിതാവിന്നിഷ്ടമായ് 

തന്മുഖത്തിന് മുമ്പാകെ താന് നിത്തും തന സ്തൃതിക്കായ്--- നാം 

ക 

4 ഹമീരകല്യാണി---ത്തഭിതാളം 
പല്ലവി. 

41 | | 1] സ്ലോത്രം ശ്്യമനുവേലനേ! മമ ജീവനേ! മഹേശനേ! 

ചരണങ്ങള്. 

1 പാത്തലത്തിന്--പരിശ്രയമായ് പാരില് വന്ന നാഥനേ! 
മമ ജിവനേ--മഹേശനേ!__ സ്കത്കാ 

2 ആദിപിതാ__വോതിയതാം__.ആദിവേദനാദമേ!._മമ__ സ്ലോ 

3 മാനവസ___മ്മാനിതനേ! മാനനീയ രൂപനേ!__മമ__ സ്ക്റോ 
4 സാദരമാ-_ദുതഗണം ഗിീതംപാടി വാഴ്ത്തിട്ടം__മമ-_ സ്ന, 
5 ജിീവകപാ-__ജലംചൊരിയും ജീവസാരമേഘമേ!_മമ__ സ്നോ 
6 സ്വന്തരക്തം ചിന്തിയെന്നെ ഹന്ത! വീണ്ടെട്ടത്തതാല്--മമ__ സ്ത്ോ 
7 മര്ത്ൃയജനാം __ഭൂുത്യനു നിന് നിതൃജിവനേകിയ__മമ__ സ്ത്റോ 
8 രാജസുതാ! __ഘജിതനേ! രാജരാജനേശുവേ!_മമ.__ സ്നോ 
9 താവ്കമാം__നാമമഫോ! ഭാവനിയമാം സദാ__മമ__ സ്ത്റോ 

ചം തത്വ 

പ്പ ൭൨0 മലയാമി---അടതാള ചാപ 

പല്ലവി. 

സ്ലോത്രം ചെയ്യും ഞാനെന്നും__രക്ഷിതാവെ! 

മാതൃം വാഴ്ത്തും ഞാനെന്നും. 

അനുപല്ലവി. 

പാതമല്പാതുള്ള-_ചെള്ളാമടിയനെ 

പാത്ഥിവനേ! നിങ്കല് ചേത്ത കൃപയ്ത്രായി__ സ്നോ ആം ലിലി 
1 

ചരണങ്ങള്ഗ.. 

] മന്ന൯നദാവീദി൯ സൃതനേ!--വന്നുദിച്ച മന്നനാംമാനുവേലാ! 
സന്നാഹമോടെന്നും സന്നിധൌ പാട്ടവാന്൯ 
ഉന്നതനേ! എന്നെ നിന്നിലായ് കാക്കേണം__ സ്റ്റോ 
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അതിശയമുററവനേ! അതിരററ-_അനുഗ്രഹവദരിധിയേ! 

അധിപനാം യേശ്മവേ! അഖിലേശനന്ദനാ! 

അഖില നായകനെ!__അഖിലാണ്ഡകത്താവേ!_ സ്സ്റോ 

അടിയാനരെ വിണ്ടവനെ! അടിമയെ--മോടിയില് തിത്തവനോ 

ജഡത്തില് കുടികൊള്ളും അടിയാനെ നിന്നുടെ 

കൊടിക്കീഴില് നാശതോറും ജയത്തോട്ട കാക്കേണം--- ഭസ്ത്റാ 

ക്തി 

2] തോടി ---ത്ൃദിതാളം 

പല്ലവി. 

സ്ന്ോത്രമെന്നേതുപരാ!-_-നി൯നാമത്തെ 

മാത്രം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞാന്... ... .. 

ചരണങ്ങള്. 

ആത്തികള് തിത്തെന്നെ ചേത്തിട്ടവാനായി 

പാത്തലംതന്നില്വന്ന -കത്താവിനെ-മാത്രം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞാ൯ 

ജിവ്വനെ നി എനിക്കായ് വെടിഞ്ഞെന്നുടെ (ബ്ലോ 

ജീവനെ വിണ്ടതിനെ നിനച്ചു നിന്--നാമം പൃകഴ്ത്തുന്നുഞാന് 

പാവനലോകേ എന് ജീവനേയും കൊണ്ട് 

രാപ്പകല്വാണിട്ടന്ന സവ്വേശാ! നി൯-നാമംപുകഴ് ത്തുന്നു ഞാന 

ജീവനെ നിയെന്നില് രാപ്പകല് നല്ലി നിന 

ആവിയാല്കാത്തിട്ടന്നകുപാലോ! നിനവുകള് ഞാന് 

താതസൂതാത്മനനാരതവും സ്യൂതി 

നീതിയിന സുയ്യനേ നി പ്രകാശമായ _വാണിട്ടകെന്നില്സദാ- 

(സ്ത്ോ 

൭൧ കണ്ണാററിക്-- ആദിതാളം 

ലു പല്ലവി. 

സ്ന്ോത്രംയേശുുവേ! സ്നോത്രംയേശുവേ! നിന്നെ- 

മാത്രം നന്ദിയോടെ എന്നും വാഴ്ത്തിപ്പാട്ടം ഞാനു. 

ചരണങ്ങള്. 

ഓസനാമെനെറ നാശമകററാന നമ. 

വേഷമായവതരിച്ച ദൈവജാതനെ!--- സ്ക്റോത്രം: 
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പാപത്തിന്നുടെ രാപശിക്ഷയാം ദൈവ. 

കോപത്തീയില് വെന്തെരിഞ്ഞു ജീവനാഥനേ! 

ശത്രവാമെന്നെ നിന പൃത്രനാക്കുവാന് എന്നില് 

ചേത്ത നിന് കൃപത്ത്രനന്തം സ്ന്ോത്രംയേശ്തുവേ! 

ആത്തികള് തീത്ത കരു-ണാസമുദ്രമേ! നിന്നെ 

സ്തോത്രം ചെയ്താനെന്നെ എന്നും പാത്രമാക്കുക_ 

ജീവനാഥനേ! ദേവനന്ദനാ! നിന്െറ 

ജീവനെന്നില്തന്നതിന്നായ് സ്ന്ോത്രംയേശുവേ!__ 

നാശലോകത്തില് ദാസനാമെന്നെ സല്പ്ര__ 
കാഠാമായ് നടത്തിടേണായേശുനാഥനേ'!..... 

൭൪3 ഗുരുറോജ് ആദിതാളം 
പല്ലവി. 

യേന്തുനാഥഭ! നി൯ കൃപയ്ത്രായ് സ്ല്ോത്രമെന്നേക്കും 
സ്ത്ലേത്രമെന്നേക്കും പരനെ _.സ്ത്ോത്രമെന്നേക്കും 

അനുപല്ലവി. 

ഈറനേ!നിന നാമമെനെറ ക്ലേശമകററും__ 

ച്ചരണങ്ങള് 
നാഠാമയനായോരെന്നില് ജീവനരുളാന് ___വണ് - 
യൂശിനെ സഹിച്ചപമാനം വഹിച്ചപോരു... 
പാവനമാം നിതിയില് ഞാനെന്നുമിരിപ്പാന്__.നിന്െറ 
ജീവനിലൊരംധമെനിക്കേകിയതിനാല്__ 
നിനു ഹൃദയം തന്നിലെന്നെ മുന്കുറിച്ചപ്പപോള് 
എന ജനനം തന്നെയ്യം തെനന്നറിഞ്ഞില്ലെ! 
തനുജഡ ശരീരമരണം നിമിത്തം നീ 
നിനപീതാവോടെന്നെ നിരപ്പിച്ചതുമൂലം 
എതകാലം നാി൯കൃപയെ വൃത്ഥമാക്കി ഞാന് 
അത്രനാളും അന്ധകാരം തന്നിലിരുന്നേന് __ 
ജീവലതയായ നിന്നില് ഞാന് നിലനില്ലാ൯__നിനന്െറ 
ജീവരസം എന്നിലെന്നും തന്നു പാലിക്ക__ 
വിശ്രമദേധത്തില്ഞാനെത്തുംവരെക്കും__നിന്െറ 
വിശ്രുത മൃപകളെന്നെ പിന്തുടരേണം.__ 
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യേശ്ര 
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൧൭. ആദിതാളം. 

പല്ലവി 

പരിശുദ്ധപരനേ! --സ്തൃതി നിനക്കു --സുര- 

ലോകം വിട്ടവനേ! സ്തൂതി നിനക്കു 

അനുപല്ലവി 

തിരുമനസ്സാലീ---ധരയില് വന്നോനേ! 

കരുണക്കടലേ!._സ്തൂതി നിനക്കു 

ചരണങ്ങള് 

പെരിയ ശത്രുവിനാല് നരഗണമാകെ 

കരകണ്ടിീട്ടവതി---ന്നറിയിതെ 

തിരിഞ്ഞുവഴി വെടിഞ്ഞു നടന്നവലഞ്ഞിട്ടണ--- 

തറിഞ്ഞുതന് തിരുമനം കനിഞ്ഞോനേ!__ 

നീതിയിന് സുയ്യാ! നിഖിലേശാ! നി൯ത൫-൦ 

പ്പാദമല്ലാതൊരു ഗതിയേതോ? 

ഭുതലദുരീതങ്ങളു ഖിലവും ശിരസ്സില് നീ 

ച്മന്നൊഴിച്ചതിനെ ഞാന് മറവേനോ? 

പാപിയിന് ബലമേ! മനുവേലാ! തന്നില് -- 

ചാരിട്ടന്നവരോടനുകൂലാ! 

കോപത്തീയതില് വിണു മുഴുകാതേ---എന്നെ- 

കാവല്ചെ്തിട്ടക ദിനംതോ൮--- 

പെരിയശത്രുവിനാല് നരകാണിക്കിട__ 

വരുവതിന്നിടയായ് വന്നിടാതെ 

അരുമരക്ഷകനെ!__തിരുകൃപയാലെന്നെ 

പരിശുദ്ധനാക്കിനി൯ പദം ചേക്ക. 

൧൭ ഹിന്തുസ്ഥാനി--ആദിതാള. 

ആട്ടകള്ക്കുവേണ്ടി ജീവനെ വെടിഞ്ഞതാം--- 

ദേവാട്ടി൯കുട്ടിയേ! നിനക്കനന്ത വന്ദനം. 

൭ കാട്ടനിളെ ഓടി ആടലോട്ടഴന്നിട്ടം --കു- 

ഞ്ഞാട്ടകള്ക്കഭയമാം നിന് പാദം വന്ദനം. 

പരി 

പരി 

പരി 

പരി 

വരി 
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ഭിതിപോക്കി ആട്ടകള്ക്കു മു൯നടന്നു നീ..സം - 

പ്രിതിയായ് നടത്തിട്ടം കൃപത്തു വന്ദനം. 

പച്ചമേച്ചിലും പ്രശാന്തതോയവും സദാ നീ 

വീഴ്ഗയെന്നിയെ തരുന്നതോത്തു വന്ദനം. 

താതപൃത്രനാത്മനാം ത്രീയേകദൈവമേ!---സ
- 

വ്യാത്മനാ നിനക്കനന്ത കിത്തനം സദാ. 

ടക 

റല ക്വാല്---ആദിതാളം. 
പല്ലവി 

പരമദയാലോ! പാദം വന്ദനമേ! 

പാലയദേവാ! പാദം വന്ദനമേ! 

ചരണങ്ങള് 

പാദാരവ്ധിന്ദമേ! പരനേ! ഗതിയേ 

പാലയമാം പരമേശകുമാരാ!__ പാലയ 

ലോകരക്ഷാകരാ!__ശോകനിവാരണാ! 

ആകുലമാകവെ പോക്കും സവ്വേശാ!___ പാലയ 

ആധാരമററവ __ ക്കാലംബനമേ! 

ആനന്ദദായകനേ! മനുവേലാ' പാലയ 

നിതിയിന് സൂയ്യനേ! കരുണാകരനേ! 

ആദിഅനാദിഎന് താതനും നീയെ... പാലയ 

താതസ്ൂതാത്മനേ! പരികിത്തനമേ 

പാദമതില് പണിയുന്നഹം ആമേന്---- ദ്ധാലയ 

പു - "അളവ 

ഥ് ആദിതാളം. 
പല്ലവി 

ജീവനേ! എന് ജീവനേ! നമോ! നമോ!! 

അനുപല്ലവി 

പാപികള്ക്കമിതാനന്ദ-പ്രദനാം കുപാകരാ!__ നീ 
വാ9-വ--_വാനോറ വാഴ്ത്തും നായകാ!_ഞങ്ങകില്_വഭ 
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ചരണങ്ങള് 

പാപനാശകാരണാ! നമോ! _നമോ! 

പാരിതില്നരനായുദിച്ച പരാപരപ്പൊരുളേ!__ നീ 
ഖാ-വാ-വാനോര് പാഴ്ത്തും......... 

സവ്വലോകനായകാ! നമോ-നമോ! 

ജീവനററവരില് കനിഞ്ഞ നിരാമയാ! വരദാ! നീ 

വാ-വാ -വാനോര് വാഴ്ത്തും......... 

ജിവജാലപാലകാ! നമോ!-നമോ! 

ദിവ്യകാന്തിയില് ശോഭിച്ചന്ധത മാററം ഭാസ്ത്രരാ! നീ 

വാ-വാ-വാനോര് വാഴ് ത്തും കത ര 

മന്നവേന്ദ്ര! സാദരം നമോ! നമോ! 
മനുകുലത്തിനീവലിയ രക്ഷനല്ലിയ ദയാപരാ!- നീ 

വാ-വാ-വാനോര് വാഴ് ത്തും...... 

ടട താം. മ... 

൧൫ ജഠഗ്ാ---ആദിതാളം 

എന്നോട്ടള്ള നിന് സവ്വ നന്മകള്ക്കായി ഞാന് 

എന്തു ചെയേേണ്ടു നിനക്കേതുപരാ! .- ഇപ്പോള് 

നന്ദികൊണ്ടെനെറ ഉള്ളം നന്നെ നിറയുന്നേ 

സന്നാഹമോടെ സ്തൃതി പാടിട്ടന്നേന് - ദേവാ! 

പാപത്തില്നിന്നു എന്നെ കോരിയെട്ടപ്പാനായ് 

ശാപശിക്ഷകജളേ ററ ദേവാത്മജാ!__മഹാ- 

എന്നെഅസപോട്ട ദിനംതോറും നടത്തുന്ന 

പൊന്നിടയന്നനന്തം വന്ദനമേ -- എന്െറ 

അത്തൃംവരെയ്ുമെന്നെ കാവല് ചെയ്തീട്ടവാ൯ 

അന്തികേയുള്ള മഹല് ശക്തിനീയേ_നാഥാ! 

താതന്സന്നിധിയിലെന്പേക്കു സദാ പക്ഷ- 

വാദം ചെയ്യുന്ന മമ ജീവനാഥാ! _-പക്ഷ- 

കുററം കൂടാതെയെന്നെ തേജസ്സ്ി൯്മുമ്പാകെ 

മുററും നിറുത്താന് കഴിവുള്ളവനേ!-_ എന്നെ- 

മന്നിടത്തിലടിയന് ജീവിക്കുംനാളെന്നും 

വന്ദനം ചെയ്യും തിരുനാമത്തിന്നു--ദേവാ! 
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മു തോടി---ആദിതാളം 

പല്ലവി 

അനുദിനം തിരുനാമം__.എ൯ ധ്യാനമേ 

അതിശയംകരന് ഈശോ! 

ചരണങ്ങള് 

1 സമസ്തുവല്ലഭാ! സത്യ__ജ്ഞാനകാരുണ്യ! നിത്യ 

സവ്വവ്യാപക! വിശുദ്ധ!__ദൈവകുമാരാ!- 

അതിശയംകരന് ഈശോ! അ 

2 അആദിയന്തമില്ലാത്ത അത്ഭളുതനിര്ലയനേ! 
അഖില സ്രഷ്ടക൯ ള്ള: 

അതിശയംകരന് ഈശോ!__ അനു 

3 മാനവ പാപപരി__ഹാരമാംയാഗം നിയേ! 

മഹത്വരക്ഷക! ഗുരുവാം രാജേശനേ! 

അതിശയംകരന് ഈശോ! അനൂ 

4 ഭൂതപ്പേതപിശാച-വിഗ്രഹസേവകക്കു 

ബുദ്ധിയരുളം കാലം വരുത്തിയ നി 

അതിശയംകരന് ഈശോ! _ കനു 

5 സമവ്ൃരും തിരുനാമ-കീത്തനം-ചെയ്വതിന്നു 
ക്തി പ്രത്ൃക്ഷമാക്കും നസറയ്യനേ! 
അതിശയംകരന്൯ ഈശോ! അനൂ 

റെ സെൌൌരരാഷ്ക്ര--ആദിതാളം 

പല്ലവി 

പരമപിതാവേ' വന്ദനം___പാഹിമാംദേവാ! 
പരമവ്ധിതാവേ! വന്ദനം... ....... 

ചരണങ്ങള്ഗള് 

1 സരലോകസേനകളാല്-ഒരുമാത്ര ഇളവെന്യയേ 
തിരുനാമം വാഴ “ത്തിടടന്നതൊരുപോലേററിരുന്നിട്ടം പരമ 

2 സകലേശനായ നിന്െറ വിലയേറും വചനത്താല് 
അഖിലം സൃഷ്ടിച്ചനിന്നില് അഭയം ചെൊല്ലിട്ടന്നഹം, വരമ 
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തിരുവേദവെളിച്ചമി നരരില് പ്രകാഠിപ്പിച്ച 

. പരിപാലിച്ചിരുന്നിട്ടം പരമോന്നതനാകുന്ന വരമ 

ദുരിതവാരിധിനിന്തി-കരകാണാതുഴലുന്ന-_ 

നരരെവിണ്ടുകൊള്വാനായ്-തിരുമകനെത്തന്നൊരു--- പരഃ 

ഒരുവനും നശിക്കാതെ തിരിവിനെന്നെല്ലായ് പ്പോഴ്ചം__ 

അരുമയോട്ടരചെയ് വാന് പരമാത്മദാനംചെപണ്തു പരമ 

61 സുരുട്ടി---ഞൃദിതാളം 

വാക നീ മനമേ-എന്പരനേ--- 

വാക ന൯൯ീ.മനമേം.....രല 
ത്ത 
കം 

ചരണം 

വാഴ്ത്മകുതന് ശ്രദ്ധനാമത്തെപേത്തു 

പാത്ഥിവന് തന്നുപകാരത്തെയോത്തു-- വാഴ്ത്തുക 

നിന്നകൃത്യം പരനൊക്കെയും പോക്കി 

തിള്യുമായ് രോഗങ്ങള് നിക്കീനന്നാക്കി. ല് വിള 

നന്മയാൽ വായഷ്ത്രുവന് തൃഫ്ലിയെതന്നു 

നവ്യമാക്കുന്നു നിന് യെൌയവ്വനമിന്നു. വാച്ഛ്ര 

മക്കുളില്കാരുണ്യയം താതനെന്നോണം 

ഭക്തരില് വാത്സലയൃവാനവ൯നൂൂനം. വാ, 

പുല്ലിനുതുല്ലൃമീജീവിതം വയലില്. 

ചുവെന്നപോലയ്യൊ പോകുന്നിതുലക ല്. വാട 

തനനിയമങ്ങളെ കാത്തിട്ടന്നോക്കും 

തന്നുദെൌദാസക്കും താ൯ദയകാട്ടം. 

നിതൃരാജാവിവനോക്കുകില് സവ്൮-- 
വാ. ക് 

സ്തൃക്ഷ്മികളും സ്തൂതിക്കുന്നയഫോവാ. 

൫2 ഡപ്പ്യാ--രൂപകതാളഠ 

മന്യൂുവേലനെ സ്കൂതി ന അനുദിനവും മമ. മനമേ! 

ഘനമാന്നനി൯ദുരിതം തിരുതലയില് ചുമന്നിവ൯താ 

നിനക്കായ് ഇവ൯മരിച്ചു നിത്ൃമരണംഉടനതകത്തു 

വാനലോകത്തില് കടപ്പാനുള്ള ജീവപാതയെതുറന്നു. 
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ജഡത്തേഉട൯പിളന്ം പുതുവഴിയേററവും തെളിച്ചു, 

ജഡസന്തതിക്കഖിലം സ്വഗ്ഗം കടപ്പാനിടലഭിച്ചു. 

പൊടിയില്നിന്നു നരരേ തിരുകരത്താലിവന്പിടിച്ചു, 

കോടിസ്ൂയുന്നു സമനാമിവനോട്ട തുല്യരാക്കീട്ടവാന്. 

ജഡത്തിന്നുടെ ക്രിയകള് ഉടന് മുടിച്ചെ൯അകതടത്തില്, 

കുടികൊണ്ടിട്ടന്നതിനാല് പ്രഭകൂട്ടന്നെന്നുടെ ഹൃദയേ. 

പൃതുജിവനെത്തരുന്നു ദിനം കുതുകാവള ത്തിട്ടന്നു, 

അതിസുന്ദരനിവനെന്നുടെ പുരുഷോത്തമ പ്പിയനേ. 

മലന്താഴ് വരയതിലുള്ളൊരു ലിലിയിന മലരിവനേ, 

ഉലകിന്നധിപതിയയംവാനിന്നഖിലേശനുമിവനേ. 

[നാണി ഷി 

വില! രൂപകചായ' വു. 
പല്ലവി 

പാടിസ്കുതിമനമെ! പരനെക്കൊണ്ടാടിസ്കൂതിദിനവും. പരനെ. 

ം അനുപല്ലവി 

ആട്ടകള്ക്കായ്തിരുജിവ൯ വെടിഞ്ഞൊരു 
കേടില്ലാ ദേവകുഞ്ഞാടിനെ വഴ്ത്തി നി. പാട। 

ച്ചരണങ്ങള് 

അന്തമില്ലാദയവാ൯ന അവനുടെ സന്തതികള്ക്കുമോദാല് 

ചിന്തിയതാം തിരുരക്തത്തിനാലവന് 

സ.താപം നിക്കി സന്തോഷം നല്ലന്നിതു പാട 

മുതൃവിനേ ജയി ച്ച-നിസ്കൂല്യനാം കത്മാധികത്തനിവന്, 
മത്ത്ൃക്കമത്തൃത നല്ലി പ്രമോദമായ് 
നത്യാത്മദാനം ചെയ്യോരുദയാലുവേ പാട 
സ്വഗ്ലീയഗാ തൃധരന്൯ന് നരക്കുസന്മാഗ്ലംതുറന്നപരന്. 0 | 
ദുഃഖങ്ങളാകെനിക്കിട്ടം സവ്വേശ്വരന്൯ 
സ്വശഗ്ഗമീമുമിയിലാക്കിയ നാഥനു പാടി 

ഫ്മി മു 
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64 ബമങ്കാള ഏകതാളം 

വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ! 

നിനെറ രക്ഷഷ്ക്രായ് വന്ദനം. 

ചരണങ്ങള് 

1 ഉന്നതത്തില് നിന്നു എന്നേപ്രതി 

മന്നില്വന്ന നാഥനേ! വന്ദനം 

൧൭ നന്ദിയോടെ ഇന്നു നിന്െറ ദാസന് 

വന്ദിക്കുന്നു മന്നനേ!--- വന്ദനം 

3 ശത്രുവായ എന്നെയോത്തു നിന്െറ 

പുത്രനാക്കിത്തിത്തതാല്__ വന്ദനം 

4 എന്െറ നാമം ജീവപുസ്തകത്തില് 

ചേത്തതിനേ ഓത്തിതാ-_ വന്ദനം 

പ എത്തുമോദം! എനെറ അന്തരംഗേ 

സന്തതം വിലസിട്ടന്നു വന്ദനം 

൭1൭ ചെഞ്ഞുരുട്ടി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

മനുവേലാ! നിനക്കുവന്ദനം അനന്തകിത്തനം പരനേ! 

അനാപല്ലവി 

കനിഞ്ഞുനിന്മനമുരുകിയെന്നെനി൯ കമനിയാക്കിയതോത്തു- മനു 

ചരണങ്ങള് 

1 ഒരിക്കലും നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരിപ്പതിന്നെനിക്കു സംഗതിയരുതേ - 

നിനെൌ 

തിരുമുഖംകണ്ടെന്നകമലരലിതഞ്ഞിടുന്നനിതിയിന്കതിരേ--മനു 

2, മരണവിഷത്തെരുചിച്ചു നീയെന്നേ മരണത്തില്നിന്നു വിടുത്തി- 
നിനെറ 

പരമനിതിയിന്അവകാശംതന്നിട്ടമരലോകത്തില്കടത്തി-- മനു 

മു എതിരിയിന്നുകത്തടിയൊടഒ ച്ചനിക്കതിസ്വതന്തത നല്ലി--- 

നിനെൌ 

പുതുമനസ്സിനെധരിച്ചുസന്തതം വസിപ്പാന്വദിച്ചതോത്തു -മനു 



സ്യോത്രഗിതങ്ങള് | 

കരുണനിറഞ്ഞെ കരത്താലെന്നെ നില് കരളിനോടേററമണച്ചു- 

നിത്യം 

അരിഗണങ്ങളിന് ശരനിരകളെ അകററി ആശ്രേഷിച്ചിട്ടന്നു __ 

മനു 

66 തോടി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

പാട്ടം പരമരക്ഷകനേശുവേ'!_ ദാസന് 
നിനക്കു സതതം സ്കൃതി-- പാട്ടം......... 

അനുപല്ലവി 

വാട്ടം പാപിയാമെന്നെത്തേടിവന്നവനെക്കൊ__ 

ണ്ടാടിസ്തൃതിച്ചു നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിമ്പമോടെ__ പാട്ടം 

ചരണങ്ങള് 
സങ്കടങ്ങള സംഖ്യവുയം നിങ്കലേററുകൊണ്ടു, 

ശങ്കകൂടാതെ നി മമ പങ്കശോകം തീരപ്പാന്, 
ചങ്കിലെ ചോരയേ ചിന്തി നിങ്കലണച്ചുകൊണ്ടെന്നെ, 

പൊന൯കരത്തിനാല് തഴകുമെന്കണവനെ! ഞാനെന്നും പാട്ടം 
അന്ധകാരലോകത്തിതനി _ ന്നന്ധനാമെന്നേനിന്ല് 
അന്തികേഅണഖച്ചന് മനഃസന്താപമകററി 
ചന്തം ചിന്തന്നനിന്നുടെ സ്വന്തരൂപമാക്കിട്ടവാന് 
നിന്തിരുജീവ൯ പകന്നു സന്തതം നടത്തുകയാല് __ പാട്ടം 
ഉന്നതന് വലമമരും മന്നവനേ നിന്നില് 
നിന്നുയരും ദിവ്യകാന്തിഎന്നില്കൂടി ലോകേ__ 
നന്നേശോഭിപ്പുതിന്നായി മന്നിലെന്നെവെച്ചതോത്ത്ത 
നന്ദിയാലുള്ളം നിറഞ്ഞു സന്നാഹമോടെ നിനക്കു പാട്ടം 

67 കമാശ് ആദിതാളം 
പരമേനുജാതാ! വന്ദനം. . .സദാനിനക്കു 
പരമേശജാതാ! വന്ദനം... ....... 

ചരണം 
പരമ! നി൯മഹിമ ഈധരണീയില് തെളിയിപ്പാ൯ 
നരനായ് ജനിച്ച സുനൊയകനാം __ പരമേ 
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ഇരുളിന് ഭരണമെല്ലാ നരരില്യം പരന്നതാല് 

അരുളേ കിയനാരതം കാത്തിട്ടന്ന--- ചചരമേശ 

ദുരിതഫലമായുള്ള മരണമതിങ്കതനിന്നു 

തിരു വീണ്ടെട്ടപ്പാല് വിട്ടവിച്ചുഭവാന൯--- പരമേശ 

ശരരണമെനിക്കുഭവാന്൯, പരമൊരുഗതിയില്ല 

പരമാത്മജ! നിന് അടികൂപ്പിീട്ടന്നേ- പരമേശര 

തിരുശരിരമെനിക്കായ് കുരിശതില് ബലിയാക്കി 

തിരുനിതി ഫലിപ്പതിനായ്ശ്രമിച്ച--- പരമേശ 

മരിച്ചുതിരികെ ജീവി ച്ചമത്ത്യനായ് ഭവിച്ചുതാല് 

മരണത്തെ നിക്കാനധികാരമാന്ന --- പരമേ 

ക്ത ---എം-- 

69 ം ഛഏകതാള 
] ത്രിലോകരാജനാകും ശ്രീയേശുസുന്ദരനാം 

ഭുലോകരക്ഷകന്നു ചൊല് ചൊല് ചൊല്. 

കൂടിനാം പുക പാടണം. 

2. ഭൂലോകത്തെ ചമച്ച ത്രിലോകദേവനാകും--- 

സ്വരല്ലോകനാഥനെന്നും ചൊല് ചൊല് ചൊല്. കൂട! 

മ ആദി അന്തവുമില്ലാത്ത അത്ഭതപ്പൊരുളാകം-- 

ആനന്ദ ചിത്തനെന്നും ചൊല് ചൊല് ചൊല് കൂടി 

ല് ആദിഅനാദിയായ രൂപി അ രൂപയാകും 

ങശാത്മജന്നുനിത്യം ചൊല് ചൊൽ ചൊല്. കൂഠ॥ി 

ട് പാരം പ്രതാപവാനാം മേരി കമാരനാകും -- 

കാരുണ്ൃയകത്തനെന്നും ചൊല് ചൊല് ചൊല്. ശമി 

ു 

6ഠ . ആദിതാളം 

വാഴത്തിട്ടന്നു വാഴ്ത്തിട്ടന്നു വാഴത്തിട്ടന്നു ഞാ൯ന്---എന് 

രക്ഷകനെ നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാ൯ 

മാട്ടിന്നതൊഴ്ുത്തില് പിറന്ന മാന;ന
൩തനേ! 

ഹിനവേഷമെട്ടത്ത നിന്നെ വാഴ “ത്തിടടന്നു.._.ഞ .! 
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പാതകക്രഠായ് നിതിവഴി ഓതിത്തന്നോനേ! 

പാരിടത്തിൽ നിന്നെഓത്തു വാഴ്ത്തിട്ടന്നു-ഞാന് 

കരിശെട്ടത്തു മലമുകളില് നടന്നപോയോനേ! 

തൃപ്പാദംരണ്ടും ചുംബിച്ചിപ്പോശ വാഴ്ത്തിട്ടന്നു-ഞാ൯ 

5 കുരിശിലേറിമരിച്ചുയിത്തു സ്വഗ്ലേ പോയോനേ! 

ലി 

നിത്യം ജിവിക്കുന്നവനെ! വാഴ്ത്തിടന്നു-ഞാ൯ 

ദുതരുമായ് മേഘവാഫനേ വരുന്നോനേ? 

വേഗം നിന്നെ കാഞ്ഞതിനായ് കാത്തിടുന്നു -ഞാന്൯ 

നിന്വരവില് മുന്നണിയില് നിന്നിടണേ ഞാ൯ 

വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി നിന്നിട്ടമേ നിന്വരവിന്നായ് 

എന്നുമേഘേ വന്നുകാണാം രക്ഷകനേഞാ൯ 

നോക്കിനോക്കി കാത്തിട്ടന്നേ നിന്വരവിന്നായ്. 

ടട 

70 ഏകതാളം 

സവ്വലോകസ്രഷ്ടാവാകും സവ്ത്തിന്നും നാഥാ! 
സര്വ്വസ്ൃഷ്ടികളം വാഴ്ത്തി വന്ദിക്കും മഹേശാ 

വാഴ്ത്തിട്ടന്നു വാഴ്ത്തിട്ടന്നു നന്ദിയോടടിയാ൪ 

കിത്തിക്കുന്ന ഘോഷിക്കുന്നു ആത്തുമോദമോടെ. 

എണ്ണമില്ലാമുതസംഘം വാഴ് ത്തിട്ടന്നദേവാ! 

ഖെര്ബികളും സ്രാഫികളം പുകഴ്ത്തും മഹേശാ! വാ 

വാനംഭൂമി സൂയ്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളേ 

മാനമായ് ചമച്ചദേവ! ന:ഥനെ! മഹേശ:!_ വാഴത്ത 

ജിവനുള്ള സ്വ്ൃത്തിന്നും ഭക്ഷണം നല്ലന്ന 

ജിവനാഥ! ദേവദേവ! പാഹിമാം മഹേശാ! വാഴ്ത്തി 

വൃക്ഷസസ്യാദികള്ക്കെല്ലാം ഭംഗിയെ നല്ലന്ന 

അക്ഷയനാം ദേവദേവ! പാഹിമാം മഹേശാ! വാഴ്ത്തി 

ഗംഭിരധ്വാനംമുഴക്കും വന്പിച്ച സമുദ്രം 

സാമ്പ്യതം നിന ഖാക്കിനങ്ങു കിഴ്പ്പെട്ടം മഹേശാ! വായി 

ഈററമായടിക്കും കൊട്ടങ്കാററിനെയും തന്െറ 

ശ്രേഷ്ടകരംതന്നില് വഹിച്ചിട്ടന്ന മഹഫേശാ'--- വാഴ്ച ി 
രന്ത 
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ദുഷ്ടരാകുംജനങ്ങള്ക്കും നിതിയുള്ള വക്കും 
വൃഷ്ടിയുംവെയില്ും നല്ലം ഉന്നതാ! മഹേശാ! വാഴ്ത്തി 
സ്വഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയില്ം സര്വ്വലോകങ്ങളില്പം 
സ്ത്ോത്രത്തിന്നു യോഗ്യനായ കിത്തിമാന് മഹേശാ!__ വാൃക്ലി 
മൂന്നുലകം നിന്െറ പാദം തന്നില്വണങ്ങീട്ടം 
നിന്മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടം ആദിനം മഹേശാ! വാഴ്ത്തി 

കി ശങ്ഃമരാഭരണം രൂപകചാപ് 
പല്ലവി 

പാഹിമാം ജഗദിീശ്വരാ!-ഭക്തപ്രിയാ! 
കാലിണപണിയുന്നഹം. ....... .... .. . 

അനുപല്ലവി 

ലോകത്തിലിദുശം കാണും ചരാചരം 

ആകവെസ്തഷ്ടിച്ച നാഥാ! ജയ ജയ! പാഹി 

ചരണങ്ങള് 

ആകാശം ഭൂമിയതും അഹോ! നല്ലോ- 
രാദിത്ൃചന്ദ്രന്മാരും ... ... ......... 
തുംഗാഭപുണ്ടിട്ടം നക്ഷത്രജാലവും 

ഭംഗിയില് സൃഷ്ടിച്ച നാഥാ! ജയ ജയ! പാഹി” 

ഉത്തുംഗശൈലങ്ങളും നദികളും 

മെത്തുംപ്രഭാവമോടെ . , ... 

ദേഹികശക്കെന്നുമുപകാരമാംവജ്ണും 

ആഹന്ത! സൃഷ്ടിച്ച നാഥാ ജയ ജയ! ിറചി 

സൃഷ്ടിവിലാസമിദം -പുകഴ്ത്തുവാന 

വിഷ്ടപേയില്ലൊരുവന്. ..... 

സഷ്ടിയെന്നല്പഹഫോ! സംസ്ഥിതിയെന്നതും 

ശ്രേഷ്ടമായ് ചെയ്യ്ോരു നാഥാ! ജയ ജയ! പാഹി 

പാപകൂപത്തില്തനിന്നി-ട്ടെന്നെ നിത്യം - 

പാലയകരുണാലയാ!,,,,,, 

ആവത്തഖിലവും സര്വ്വേശാ! പോക്കിയെന - 

താപത്തെതിീത്തു രക്ഷിക്കമാം ദൈവമേ! പാഹ് 
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ഥു ചെഞ്മുരുട്ടി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ശാലേംരാജാതന്നോടൊരു സാമ്യം ചൊല്വതിനാരുപര൯ 

ശാലേംരാജാതന്നോടൊരു സാമ്യം ചൊല്വതിനാരു്? 

ചരണങ്ങള് 

സമസ്തുവ്വം ത൯ന്ഹിതപ്രകാരം സാധിച്ചിലോകം ഭരിച്ചുി- 

ട്രാധിക്കാവേശം കൊട്ടക്കാതടക്കിവാഴ്ചം ശ്രി -- ശാലേം 

സര്വ്വേശാത്മജനായ് നിന്നുള്ളൊരു സൌകയ്യംമുററും വെടിഞ്ഞോ- 

നിമ്മാത്യര്ചെററുംവിനഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തോരി__ ശാലേം 

ബഹുപ്രകാരം കഷ്ടതതിങ്ങിക്കൂടിക്കൊണ്ടിട്ടന്ന ജഗത്തില് 

തുണചെയ്താനേവന്? ഒജനങ്ങള്ക്കിവന് സഹായം ശ്രി ഗാലേം: 

തന്തിരുമൊഴി നാമന്ത്യംവരെയും കാത്താല് സന്തോഷംലഭിക്കാം 

ഓത്താല് വന്ദോഷം ജയിക്കാം ജയിച്ചുവാഴ്ചം ശ്രി ശാലേം 

സുഖം പ്രമോദം ക്ഷയിപച്ചിടാത്തൊരാനന്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കും 

ശാലേമിനമഹിമാസനത്തില് വിളമങ്ങിവാഴ്ചം ശ്രി ശാലേം 

അനിതൃമാമിലോകം കത്തിക്കാളിീട്ടം പൊഴുതും യുഗത്തി- 

ചിവിട്ടമ്പൊഴതും ചലിക്കാ പ്രശാന്തഗംഭിീരന് ശ്രി. ശാലേം: 

മോരാ , 

3 ശമ്കരാഭരണം രൂപകം 
പല്ലവി 

കരുണാലയ! ദേവനായകാ! _ ശ്രീ 
പരമപുരുഷ!__ കരുണാ 

അനുപല്ലവി 

കനൃകാസുത!' ദേവദേവ! 

കാമൃവിഗ്രഹ! കാത്തുകൊള്ളുക കരുണാ 

ചരണം 

സരസിരുഹസുന്ദരമുഖ! സകലസുജനസ്വാന്തമന്ദിര! 
സമധിക സന്തോഷഗില! സഹഗുണവിദൂുഷിത!വിഭോ__ കരു 

ന്തം നം നു 
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ഥ് ശമ്കരാ ഭരണം ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ദേവധ സദാ ജയമംഗളം ൭൪൦... 

ദേവനു സദാ ഭവതുമംഗള ......., ..... 

ചചരണങ്ങള് 

വാനവുമിഹലോകവുമതിലുള്ളതഖിലവും 

ഈനമെന്നേ സൃഷ്ടിച്ചതാതനാ൦-- ദേവനു 

പാപതിമിര നിതിമിഹിരനായന൯ുസരണം 

പൃത്തിയാക്കുവാ൯ വന്നപുത്രനാം-- ദേവനു 

പാപ്വഴിയെ വിട്ടൊഴിവതിന്നായ് നരന്നു സദാ 

പാപബോധം നള്കുന്നോരാത്മാവാം-_- ദേവനു 

നാകഭവനത്തിങ്കലഖില മര്ത്ൃരണയയവാ൯ 

നന്നായിച്ചുിക്കും ഏകത്രയിയാം-_ ദേവനു 

7൧ ത്രിയേകദൈവസ്തത്യഗിതം 

ശകകാരാഭരണാ ചെമ്പട 

പല്ലവി 

ഓം നമേ, നമോ. നമോ, ഓം നമോ, നമോ... 

1 

അനുച്ചല്ലവി 

ഓം നമോ നന്താനന്ദ നിദാനംതമോത്തകമായ്-- ഓ 

ചരണങ്ങള് 

ആമേനോമമലനാമ ധാമമായഖിലലോക:- 

ക്ഷേമദമായിശേമബ്രഹാമി൯ ദൈവമായ്..... ,.. 

സന്മയമായി പരമ നിമ്ലമായി ആനന്ദ - 

ചിന്മയമായിഭൂുവന കന്മഷഹരണമായ് -- ഓം 

എണ്ണമില്ലാതണ്ഡഷണ്ഡമണ്ഡിതമാം വിണ്ണിലമീ- 

മണ്ണിലുമടങ്ങാതു ള്ളവങ്ക്ുമെത്രയം... 

ഉന്നത മായുള്ള തേജോമണ്ഡ ലമദ്ധ്യസ്ഥമായി 

പൂര്ണ്ണുകരുണാസനനിഷണ്ഡമായഖണ്ഡ മായ. ഓം 
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ഏലനാദിയായെമ്മാനുവേലനഘമായിഇസ്സ--- 

യേലിനാദിയായ് നിഖില പാലനമായി.... ... 

എല്ലയില്ലാതമഹത്വ വല്ലഭമാമേലോഹിമെ - 

ന്നുല്ലസിക്കും ദൂുതര ഹല്ലേല്യയ പാടി സ്തൃതിക്കുന്ന--- ഓം 

ത്യം. 

"76 എ, , 

എന്നേ വിണ്ട രക്ഷകനെറ സ്നേഹം ആക്കരസ്ത്യാം? 

രക്തം ഈശന് ചൊരിഞ്ഞെനെറ കടം വിട്ടി എല്ലാം 

പല്ലവി 

പാട്ടമേ ജയഗിതം ആയുസ്സില് ... ... നാളെന്നും 

യേത്തുവിന്൯... ...മഹാ സ്നേഹം എന്നുടെ നിത്യാനന്ദം. 

നിത്ൃയജിവന് തന്നെന്നുള്ളില് ഈധന് സ്വഭാവവും 

സ്വന്താത്മാവേ പകന്നെന്നില് നിറവാം സ്നേഹവും പാട്ട 

താതന് പുഞ്ചിരിതുകുന്നു തന് മകനാം എമയ്േല്, 

അബ്ബാ! പിതാവേ! എന്നങ്ങു എന് വിളി ഇനിമേല് പാടു 

ലോകം കിഴ്മേല് മറിഞ്ഞാലും എനിക്കില്ല ഭയം, 

തിര മറിഞ്ഞലപ്പാലും യേശു എന് സങ്കേതം--- പാട്ട 

സിയോന് ലാക്കായ് ഗമിക്കുന്നു ആശ്രയിച്ചേശരവില്, 

കത്തന് സുഗന്ധം തൂകുന്നു വൈഷമ്യവഴീയില്__ പാട്ട . 

യേശൂവേ! നിന് തിരുനാമം ഹാ! എത്ര മധരം! 
ഭൂവില് ഇല്ലതിന്നുതുല്യം ചെവിക്കി൯പസ്വരം_ പാട്ട 

ദുതനാവാല് പോലുമാകാ തന്മാഹാത്മ്യം ചൊല്ലാന്, 
പാറ്ലൃഴവോടുണ്ടോ ഇത്ര സ്നേഹം അത്ഭുതം താന്. പാട്ട 

“൧1 20001൦ 1൨൧ ഠ൩ 3൩൨ ൦ റിഷി” 
റ് ക 

ഏുകതാളഠ 

ഭവാസികള് സര്വ്വരുമേ! സന്തോഷം ഉള്ള സ്വരത്തേ 
കത്താവിന്നുയത്തീട്ടവില്, ആനന്ദത്തോടെ വന്ദിപ്പില് 
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യഹോവ ദൈവം എന്നുമേ നാം അല്ല അവന് മാത്രമേ. 

നമ്മെ നിമ്മിച്ചു പാലിച്ചു തന ജനമായ് വിണ്ടെട്ടത്തു 

തന് ആലയേ പ്രവേശിപ്പ്പീ൯, ആനന്ദത്തോടെ സ്കൃതിപ്പിന്ല്, 

സങ്കിത്തനങ്ങള് പാട്ടവിന, സന്തോഷത്തോടെ ഇരിപ്പില്. 

തന്സ്നേഹം നിത്ൃയമുള്ളതു, ത൯കൃപ സ്ഥിരമുള്ളതു, 

തന് വാശത്തങ്ങള് ഒക്കെയും എപ്പോഴും താന് നിവത്തിക്കും. 

സ്ലം ൭ ൩൩ ഡം വഴ 

ട്ട ഏകതാളം 
എന് ആത്മാവേ! വാഴ്ത്തുക നി നിന്നുടെ കത്താവിനെ, 

തന് ഉപകാരങ്ങള് ഒന്നും എന്നുമേ മറക്കൊലാ, 

നിന് അകൃത്യങ്ങള് ഒക്കെയ്യം സന്തതം മോചിച്ചു നീന 

രോഗമെല്ലാം മാററി നിന്നെ സെൌരഖ്യമാക്കിട്ടന്നു താന്. 

ജീിവനെ നാശത്തില് നിന്നു വീണ്ടെടുത്തു നിന്നെ തന 

കാരുണ്യങ്ങളാല് കിരിട ധാരണം ചെയ്യുന്നവ, 

നന്മയാൽ നാള്തോവമേ നി ഉണ്മയില് തൃപ്ലനായ് നിന 

യൌവ്വനം കഴകനെപ്പോല് പുതുതാക്കുന്നു നിത്യം. 

സര്വ്വത്തിന്നുമായ് സ്തൃതിക്ക ദൈവമാം പിതാവിനെ, 

കത്തന് നല്ലോന്, ത൯കരുണ നിത്യമായ്യള്ളതത്രേ, 

തന്നുടെ വഴികളെല്ലാം ഉന്നതം എന്നാകിലും, 

തന്പ്രിയ മക്കള്ക്കു സര്വ്വം നന്മയായ് വന്നീട്ടമേ. 

79 ശങ്കരാഭരണം ആദിതാളം 

1 യേശനായക! ശ്രി! നമോ നമോ 

നാശവാരണ്! സ്വാമിന'!' നമോ നമോ 

മോശപുജിത രൂപാ! നമോ നമോ---മഹിപാദ!... ... 

2 മാനുവേലനേ! പാഹി നമോനമോ 

മാനവസുതവയ്യ! നമോ നമോ 

ദിനവത്സല।! ക്രിസ്നോ! നമോ നമോ_ദിനമാകെ ,..... 
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മുഷ്മരോഗവിനാശ! നമോ നമോ 

തുഷ്ടിനല്കുമെന്നിശ! നമോ നമോ 

ശിഷ്ടപാലക! വന്ദേ! നമോ നമോ” ദിവപീഠ! 

പഞ്ചപുപപ്രദാന! നമോ നമോ 

സഞ്ചിതാധികപുണ്യ! നമോ നമോ 

അഞ്ചിതാനനയുക്ത! നമോ നമോ---പപരമിഡേ 

ആഴിമേല്നടന്നോനേ നമോ നമോ 

ശേഷിയററവക്കീശ! നമോ നതോോ 

ഈഴിമേല്വരും നാഥ! നമോ നമോ---തൊഴുകയ്യായ് 

പെസ്ത്റഫാ ഭൂജിച്ചോനേ! നമോ നമോ 

ചോരനിര് വിയത്തോനേ! നമോ നമോ 
മേരിയാലഭിഷിക്താ! നമോ നമോ_മതിമാനേ! 

സ്വസ്ത്ികാവിദ്ധദേഹ! നമോ നമോ 
ദുസ്ലരക്ഷണശില! നമോ നമോ 
റസ്തമസ്തുതേ നിത്യം നമോ നമോ---ബഹുഭൂയാല് 

ന്ത ൭. ം..മ.ം............ 

80 ചെഞ്ചുരുട്ടി ആദിതാളം 
1 ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം, 

ദൈവത്തിന്നു സ്ത്ലോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 
2 കാല്വറിമലയില് ശ്ൂശില്മരിച്ചപോരു 

രക്ഷകന്നുസ്ത്ോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 
3 പാപഭാരത്തില്നിന്നെന്നെ രക്ഷിച്ചവോരു 

ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 
4 ആത്മരക്തിയാലെന് ഉള്ളം നിറച്ചോരു 

ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 
൭ രോഗരയ്യയിലെന് മുടെ ഇരിക്കുന്ന 

ദൈവത്തിന്നു സ്ത്രോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 
ക്ഥാമകാലത്തെന്നെ ക്ഷേമമായ്പോററുന്ന 
ദൈവത്തിന്നു സ്ത്ലോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 
ദഷ്ടി എനന്െറമേല് വെച്ചിഷ്ടമായ്നോക്കുന്ന 
ദൈവത്തിന്നു സ്ത്രോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 
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8 ഓരോനാളംഎനന്െറ ഭാരംചുമക്കുന്ന 

ദൈവത്തിന്നു സ്ലോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 

9 ശത്രുക്കള്മുമ്പാകെ മേശഒരുക്കുന്ന 

ദൈവത്തിന്നു സ്നലോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 

10 വന്൯ന്കൃപയില്എന്നെ ഇന്നെയോളംകാത്ത 

ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 

11 എല്ലാരോഗങ്ങള്ക്കും നല്ലവൈദ്യനായ 

ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 

12 കണ്ണനിരതുകുമ്പോള് മനസ്സലിയുന്ന 

ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. 

ത്ഭ. 

3 ] സൌരാഷ ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ദേവദേവന്നു മംഗളം, ..മഫോന്നതനാം 

ദേവദേവന്നു മംഗളം, ,.. 

ചരണങ്ങള് 

1 ദേവദുതരാകാശേ -ദിവ്യഗിതങ്ങള് പാടി 

കേവലാനന്ദത്തോട്ട - മേവിസ്കൂതിചെയ്യുന്ന- ദേവ 

2 സകലലോകങ്ങളിലെ -സര്വ്വഗണങ്ങളേയും 

സൂഖമുടനേ ചമച്ചു-സകലനാളം പാലിക്കും-- ദേവ 

3 നരഗണങ്ങളിന്നതി -ദുരിതമൊഴിപ്പാനായി 

തിരുമകനേ നരനായ് -ധരണിയിങ്കലയച്ച --- ദേവ 

4 പാപബോധംവരുത്തി-പാപിയെ ശുദ്ധമാക്കാന് 

പാവനാത്മാവേ നല്ലം -ജിവജലാശയമാ-- ദേവ 

ട് ആദരവോട്ട തന്െറ-വേദവെളിവു മനു - 

ജാതികള്ക്കരുളിയ -ആദിനാഥനാകുന്ന൦ ദേവ 
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ക്മ്സ് ഗധീതങ്ങറഥം 

൫2 ക്വാല് 

ഇന്നു നമുക്കേകശിശു ജാതനായിതാ- ചിത്രം! 

ഇന്നു നമുക്കേകപൃത്രന് നല്ലപ്പെട്ടല്ലോ! 

ആധിപത്യം ആയവന്തന് തോളിലിരിക്കും-_നല്ല 

ആലോചനക്കാരനെന്ഭു തന്നുടെ നാമം 

തന്െറ നാമം അതൃത്ഭുതന് എന്നുമാകുന്നു--സവ്വ 

ഗാക്തനായ ദൈവം നിത്യനായ പിതാവു. 

ദാവിദി൯ സിംഹാസനത്തിന്മേല് ഇരുന്നിട്ടം---തനെറ 

രാജ്ൃയമവസാനമില്ലാതെന്നുമിരിക്കും 

ന്യയായമോട്ടം നിതിയോട്ടും താന് ഭരിച്ചിട്ടം__തനെറ 

ആധിപത്യം വദ്ധിച്ചിട്ടം അന്തമില്ലാതെ. 

ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ ദൈവസുതന്നു നിത്യം 

ഹല്ലേലുയ്യാ യേശ്ുുരാജന്നല്ലേലുയ്യാമമെന്, 

പെ ത്താ 

ഒ ജാവളി 

ഖണ്ഡങ്ങൾ 

മുന്നംപരസുതനുംബരനായകന് 

എമ്മാനുവേലൊരു നാരിയാം മേരിത൯ 
നന്ദനനോമനബാലകനായവള് 

മടിയിലിരുന്നാനതു വിസ്മയം 

മന്നില് നരനുടെ വടിപുൂ ധരിച്ചുപി __ 
റന്നൊരു സുരവരനുടെ ജനനത്തേ 
അംബരസൂരഗണമിടയമോടറിമ്മി __ 

ച്ചതിമോദിച്ചാരതും വിസ്കൂയം. 

ആട്ടിടയര് സുരര് ചൊല്ലിയ വാചകം 
 കേട്ടടനോടിയ -- ദബ്ലേതലഹേംപൂല് _. 

കൂട്ടിലമന്നൊരു ശിശുവിനെ വന്നവർ 
വന്ദനുംചെയ്താരതും വിസ്മയം. 

ചെമ്പട 



62 ക്രിസ്തുമസ് ഗീതങ്ങള് 

ി സേനകളിന്൯ പരനാം യഹോവാ പരി 

ശദ്ധനെന്നും സുര൪ വാഴ്ത്തിടവെ വന്നു 

മാനിച്ചൌസ്േവേപ്പിന്നുടെ ഹിതവും 

സാധിപ്പാന് നിന്നതും വിസ്കയം. 

മ പുവ്ൃവദേശാഗതരാകിയ ശാസ്ത്രികള് 

താരകമതിനുടെ വഴിയെഗമിച്ചുവര് 

പാത്ഥിവനന്പൊട്ട കാഴ്ചകള് വെച്ചഥ 

തൃപ്പാദം കുമ്പിട്ടാര വിസ്കയം. 

ടഭാംാകൂ്റ---- 

04. ഇംഗ്ലീഷ് ആദിതാളം 

പല്ലവി 

മാട്ടി൯തൊഴത്തില് പിറന്നിന്നാള് 

മഹത്വംനിറഞ്ഞ ജഗത്തിന്നധിപ൯--- മാ 

അനുപല്ലവി 

ബേതലേം പുരത്തില്, സ്വന്ത 

മഠത്തെ തൃജിച്ചിട്ടടമ്പ്യം ധരിച്ചു-- മാ 

ചരണങ്ങള് 

1 സ്വന്തമഹത്വം വെടിഞ്ഞിട്ട ക്ഷയിച്ചനരക്പ്പടച്ചപരന൯ുത൯ 

ചങ്കിന്നുരുക്കപ്പെരുക്കത്തെ മരുക്ക പ്പുടത്താല് ധരിപ്പിപ്പതിന്നു 

ഹന്ത! പരംവിട്ടിറങ്ങിവ_ന്നവതരിച്ചു നല് അതിശയം! പര. 

ന്നുന്നതങ്ങളില് മഹത്വവും നിരപ്പും ജഗത്തില് മഹത്വം പരന്നു 

തിണ്ണംമാ---നവക്കു ബന്ധം ഭവിപ്പിച്ചിഹത്തില് പരന്നുനട്ടക്ക.- 

പ്പൊണ്ണ൯പേ-യുരഗദന്തം സമസ്തം ഇടിച്ചങ്ങടത്തിപ്പൊടിപ്പാ൯- മാ 

കൂ. ആട്ടിന് കാവലിട്ടിരുന്നിരു__ന്നിടത്തിലിടയക്ക ദിച്ചവെളിച്ചം 

കണ്ടുനിന്നവര് ഭയന്നപ്പോള്-തെളിഞ്ഞമ്മഹത്വസുര൯സക്മോദിച്ചു 

ചൊന്നഗിരത്തിന്പൊരുളന്തെന്നെളപ്പം തിരഞ്ഞപ്പുരത്തില് -- 

കടന്നിട്ടണ്ണിയേനമിച്ചവര്തന്മേല്-- പുതച്ചള്ളവസ്തപ്പഴ
ക്കത്തെ -- 

ക്കണ്ടു ചിന്തിച്ചാര് -സുരന്െറചൊല്ലംകുറിയും പെരുത്തുവിചിത്രം 

കിരസ്മൂ വേന്തന് ദാ---വീദിന്െറ ജന്മമിടത്തിലുദിച്ചെന്നുറച്ചു 

ഘോഷിച്ചാ-- മാ 
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3 പുല്പതില്കിടന്നുറങ്ങിയെ-മ്മനുറേല്തൊഴ്ചത്തില് തനിക്കുള്ളജങ്ങള് 

ഉള്ളംമദിച്ചുപിഴച്ചിട്ട അലഞ്ഞുംവലഞ്ഞുംഉഴല്യന്നേരത്തില് 

നല്ലഇടയന്കനിഞ്ഞിട്ടു- അഘത്താലിരുട്ടിച്ചിരിക്കുംജഗത്തില് 

നല്ലമനസ്റ്റോട്ടദിച്ചിതാ-തൊഴുത്തില്തനിക്കുള്ളജത്തെവരുത്ത। 

ടല്ലം ഫഹനിച്ചിട്ടിഷ്ടം-പെരുത്തകുലത്തെപ്പുരത്തിലിരുത്താന് 

ഫഹല്ലെലു -തനിക്കുനിത്യപുകഴ്ുമഹത്വം സമസ്തം ഇരിക്കും-- മാ 

ക്ട... --- 

കി] പുന്നാഗവരാളി ആദിതാളം. 

പല്ലവി 

രാജരാജ ദൈവജാതന്൯-യേശതതുമഹാരാജന്താന്൯- 

നിചനിചമാനവരില്-ജാതനായ് ഭവിച്ചിന്നാള്. 

ചരണങ്ങള് 

1 രാജനാം ദാവിദിന൯വംശ-ജാതയായ കന്യകയില് 

ദാസവേഷമോട്ട വന്നു-ജാതിപാലനം ചെയ്വാന് രാ ൭ ഴ് 

പാ ഭിതിമാനുഷക്കകന്നു-മോദപുത്തിയാകുവാന് 

നിതിമാന് മശിഹാവന്നു-മേദിനിയില് ബേത് ലഹപേ__ രാജു 

3 കാനനത്തിലാട്ട മേച്ച-ജ്ഞാനമററിടയരോട്ട 

വാനസേനകൂടിവന്നും ഗാനമൊത്തുപാട്ടവാന്൯ __ രാജു 

4 താരകതേന് ശോഭകണ്ടുദുരദേശരാജരും 

മുരു പൊന്നു കുത്ുരുക്കം കാഴ്ചവെച്ചു കാണുവാന് രാജു 

5 നാരിയില് പിറന്ന ദേവ-നേറെ വേദനസഹിപ്പ 
പാരിടത്തില്വന്നു-ചത്തുയിത്ത വിസ്കയം പരം രാജു 

അുഏ്.ച---- 

86 ഹിന്തുസ്ഥാ൯ ആദിതാളം. 
പല്ലവി 

അതിമംഗല കാരണനേ! 

സ്തൃതിതിങ്ങിയ പൂരണനേ-നര൪ 
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അനുപല്ലവി 

വാഴവാ൯ന് വിണ് തുറന്മൂഴിയില്പിറന്ന 

വല്ലഭതാരകമേ-! അതി 

ചരണങ്ങള് 

മതിമങ്ങിയഞങ്ങളെ യയംവിധിതിങ്ങിയോര്തങ്ങളേയും-നിനെറ 

മാമഫത്വംദിവ്യ-ശ്രീത്വവുംകാട്ടവാ൯ വന്നോ വല്ലഭനേ.-- അത! 

മുടിമന്നവര് മേടയേയും-മഹാ ഉന്നതവിടിനേയും-വട്ട 

മാട്ടിടയില്പിറ-ന്നാട്ടിടയ൪ര്തൊഴാ൯-വന്നുവോ ഈതറയിരല്?- 

അത 

തങ്കക്കട്ടിലകഗവെടിഞ്ഞു പശ്രത്തൊട്ടിയതില്കിടന്നു-പരം 

കാററുമഞ്ഞുപ്രേയാസങ്ങളുമേറരു വ൯ കഷ്ടംസഹിച്ചുവോന?- ത്ത 

ദുഷ്യപേയ്ഗണംകാടുവാനും ഗിഷ്ടര്വായ് ഗണം പാട്ടവാനും- 

% നിന്നെ 

പിന്തുടരുന്നവര്-തുമ്പമെന്യേവാഴാ൯-ഏററനി൯കോലമിതോ?- 

ന എല്ലാപാപങ്ങളുമകലാന്ന -ജീവദേവവരം ലഭിപ്പാ൯- ഈന ന 

പാങ്ങെന്വേമാനുഷ്-പുംഗവാ നിന്തിരുമേനിക്കുകണ്ടിലയോ-7 അ 

ടിയ! 

3 ചെത്യുരുട്ടി ആദിതാളം 

! നരര്രക്ഷപെട്വാന തിരുജിീവ൯വെടിവാന 

ധരണിയില്യേശ്ുദേവന് വന്നാ൯ വന്നാ൯--- നെഞ്ചേ! 

2. വാനത്തി൯രാജ൯ സേനകള്ക്കീശന് 

ജ്ഞാനസല്ധരുനാഥന് വന്നാ൯ വന്നാ൯ന്-- നെഞ്ഞേറ് 

റ ഒദെവപിതാവിന് ദിവൃകുമാര൯ 

ഭുവില്തന്ഫിതംചൊല്ലാ൯-വന്നാ൯ 
വന്ന3ന.--- നെഞ്ച്! 

് മുത ഇല്ലാത്തോന്-നിത്യനും ആയോ൯ 

മര്തൃനാഷ് പചാമിടത്തില് -വന്നാ൯ വന്നാ൯-- നെഞ്ചു 

ളി ശാപങ്ങള് തിര്പ്പാ൯-വാഴ്വെങ്ങും ചേറപ്പാന 

ദേവ൯ മനുഷനായി-വന്താ൯ വന്നാന൯-- നെശഞ്ചേ! 

ലി ആശകയ്ത്കുയോഗ്യ-യേത്ുതു എന്പ്രിയന് 
ത്ത | 

നാശമോശരങ്ങധ തീര പ്പാ _വന്നാ൯ വന്നാന൯- നെക്ക്! 



1 

ക്രിസ്തമസ് ഗീതങ്ങള് 05. 

88 ആഫ൪ ആദിതാളം 

അത്ഭതനേ!യേശനാദാ! അത്യന്നത ദൈവസുതാ സ്വാമി'--ഭവാറ്. 

അടിമയെപ്പോല്പൂല്ക്കൂട്ടില് അവതരിച്ചതതിശയമേ നാഥാ: 

ആക്കംഅട്ടപ്പാ൯ അരുതാം ആനന്ദമോക്ഷമഹിമ എല്ലാം ഭവാ 

ആകവെ വിടടിങ്ങവന്നു യാചകനെപ്പോലുദിച്ചോ? നാഥാ! 

ഉന്നതാ! മഫേശ്വരനേ! ഉധക്കരുണഏറിയതാലല്ലോ__ ഭവാന്. 

ഉള്ള പ്രഭാവം വെടിഞ്ഞ, പുല്ലിലുറങ്ങാന് തുനിഞ്ഞു നാവാ! 
എണ്ണമെന്ന്യേ ദുതസംഘം എന്നുനിന്നെ കിത്തിച്ചല്ലോ-സ്വാമി!__ 

ഭവാന 

എങ്ങും വ്യാപിആയാരിക്കെ എന്നെപ്പോല്ജഡംധരിപ്പോ നാഥാ 

കഓാടദിവന്നോ? എന നിമിത്തം ഓത്തലിഞ്ഞോ നിന്മനമെന- 

സ്വാമി! ഭവാന. 

ഒരടിമ പോല് നിലത്ത ല്ഓമനയല്ലാതെ പള്ളികൊണ്ടോ? 

ത] വരാളി ത്തദിതാളം 
അത്ഭുതം കേളത്ഭതം കേള്-ദേശികരേ!---- ദേവന്. 

ഇബ്ഭൂവി പിറന്ന ചെയ്തി-ഹാലെലുയ്യാ. 

ആട്ടടിയരാം ഞങ്ങള്ക്കു-ദേശികരേ?---- സ്വ 

കൂട്ടമെല്ലാം കാണവ്റെടാ 0 -ഹാലെലുൂയ്യാ. 

3 പാത്തു ഞങ്ങളാട്ടിന്കൂടു-ദേശികരേ!---- കാവല്. 
കാത്തുകൊണ്ടു ന്ലൃന്നേരം-ഹാലെലൂയ്യാ--- 

കത്തൃതേജസ്സറ ഒവലി പ്പ -ദേശികരേ!--- ഞങ്ങള് 
എമ്രയും പരിഭൂമ। ച്ച -ഹാലെലുൂയ്യാ. 

ദുതവാക്യമപ്പോള ണ്ടായ്-ദേശികരേ!--- നിങ്ങ. 
ഭീതിപോക്കിയാലുമെന്ന-ഹാലെലുയ്യാ. 

നല്ല വാത്തകൊണ്ടടവന്ദ-ദേശികരേ! എം. 
കല്യമോദമുത്ഭവിക്കും-ഫാലെലുയ്യാ. 

രക്ഷകനേകന് നിങ്ങഥക്കു-ദേശികരേ!--- ബ്ന. 

ഇക്ഷിതിയിരു ജാതയാധി-ഫഹാലെലുയ്യാ. ക് 

ദാവീദിനെറ പട്ടംനത്തില്-ദേശികരേ!---- ക്രിസ്കൂ 
ദേവനവതീരണ്ണുനായ 1-ഹാലെലുയ്യാ. 
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9 ഉന്നതത്തില് ദൈവത്തിന്നു-ദേശികരേ! 
എന്നമേ മഹത്വം കിത്തി-_-ഹാലേലുയ്യാ. 

10 മേദിനിയില് സമാധാനം--ദേശികരേ! 
ജാതികള്ക്കൊളക്ക സമ്പ്പിതി ഹാലേലുയ്യാ. 

11 സ്തോത്രഗീതമേവം പാടി---ദേശികരേ! 
കര്ത്തുദുത൪ പോയശേഷം--ഹാലെലുയാ. 

10 ചെന്നവിടെ കണ്ടു ഞങ്ങള്__ദേശികരേ! 

ചൊന്ന ലക്ഷ്യം സുക്ഷ്മംതന്നേ---ഹാലേലുയാ. 

18 ഉത്തമഗീതങ്ങള് പാടി__ദേശികരേ! - 

ആത്തമോദം പാത്തിട്ടവി൯ -ഹാലെലുയ്യാ. 

14 ഹാലേലുയാ വാനം ഭൂമി -ധമ്മസുര്യന് --- 

മേലില് നിന്നിറങ്ങി ചിത്രം - ഹാലേലുയ്യാ. 

ത്തു 

൭൫ ഇഠഗ്ലീഷ'. 

1 യേശു ഇന്നു ജനിച്ചു ദൈവം അവതരിച്ചു 

നമ്മെരക്ഷിച്ചിടാ൯ 

സ്കൃതി 

സ്വഗ്ഗേ 

ദുതര൪ 

നിങ്ങള് 

രുമ 

ദൈവത്തിന്നു സ്ത്റോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്നോതം 

ദൈവത്തിന്നു സ്ലോത്രം, നാമെല്ലാരും പാടേണട, 

2 ദാവിദിനെറ ഗ്രാമത്തില് ബേത്ലഹേം നഗരത്തില് 

യേശുഭൂജാതനായ്-_ദൈവത്തിന്നു. ............ 

ദു ദൈവദൂതന്മാര് വന്നു ലോകരോടറിയിച്ചു 

ഈ സുവിശേഷത്തെ-ദൈവത്തിന്നു............. 

4 ദൈവത്തിന്നു മഹത്വം മര്ത്ൃരില് പ്രസാദവും 

സമ്പുള്ന്റുമായ് വന്നു. ദെവത്തിന്നു റ് 

4 യ്യൂദന്മാരഖിലവും ശേഷം സ്വ്ൃജനവും 

ഐകൃമായിപാടണം---ദൈവത്തിന്നു............ 

91 ഇംഗ്ലീഷ് . 

ബേത്ലഹേം നല്നഗരിയില് യേശുക്രിസ്മു ജനിച്ചനാള് 

ദുതഗണങ്ങള് ഘോഷിച്ചു: 

“ഉന്നതത്തില് മഹത്വം ഉന്നതത്തില് മഹത്പം 

ഉന്നതത്തില് മഹത്വം.ഉന്നതത്തില് മഹത്വം 

ഉന്നതത്തില് മഹത്വം” 
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2 ആടിടയര് കണ്ടവരാം പ്രഭചേന്നവാനഗണം 

യേശ പിറന്നെന്നുചൊല്ലി-- “ഉന്നതത്തില് മഹത്വം" 

3 വേദവാക്യം ചൊന്ന ലി രക്ഷിച്ചിടാ൯ 

യേശുമഹാരാജന് വന്നു-- “ഉന്നതത്തില് മഹത്വം 

4 നിന് കൃപവേണം കത്താവേ! നിന്൯മുഖം കണ്ടെന്നും സ്വഗ്ഗേ 

തിരുമുമ്പില് അന്പായ്പാട്ടവാന്_ “ഉന്നതത്തില് മഹത്വം. 

് 

2 ഇംഗ്ലീഷ'. 

1 വിശ്വാസികളേ! വാ തുഷ്ടമാനസര ആയി 

വന്നിട്ടക, വാ, നിങ്ങള് ബേത് ലഫേമില് 

വാ, വന്നു കാണ്മിന്൯! ത്രിവിഷ്ടപരാജ൯!! 

ഹാ! വേഗം വന്നു പാടി൯ 

ഫാ! വേഗം വന്നു വാഴ്ത്തീന് 

ഹാ! വേഗം വന്നു വാഴ്ത്തി൯__.കത്താവേ! 

2 ദേവാദി മാ ദേവന് ശ്രീയേഗ്തു കത്താവു 
ഈലോകേ വന്നദിച്ചു കന്യയില് 

രാജാധിരാജന, സ്തൃഷ്ട്രിയല്ല, ജാതന്._ ഹാ! വേഗ 

3 മാലാഹമാരോട്ട മേളം കൂടി പാടില് 
സ്വരല്ലോകനിവാസികളേ! പാടിന്ല് 
മഹോന്നതത്തിരദൈവത്തിന്ന സ്യോത്രം_ ഹാ! വേഗം 

4 ഈ ഭൂമിയില് ജാത൯ പ്രുഭയേറും രാജു൯ 
ഈശോതമ്പരാന്നു ഭസ്താതം പാടിന്൯ 

പാരിലുള്ളോരേ: വന്ദനം കരേററി൯_ ഫാ! വേഗം 

ദു ഇഗ്ലീഷ് 
1] കേള്ക്ക ദൂത സല്സ്വരം ക്രിസ്തുജാത ഘോഷണം 

ഭൂമൌ ശാന്തി സന്തോഷം - ആമീന് പാടി൯-ഉ ണ്ടായി 
അനന്ദിപ്പി൯ മര്ത്യരേ, യോഗമായ വാനമുതര്൪; 
ഡേത്ുര ഇന്നു ഭൂജാതന് എന്നു ലോകം ആക്കുന്നു, 

കേള്ക്ക ദൂത സത്സ്വരം ക്രിസ്തജജാത ഘോഷനെം. 



(06 

1൧ 

ക്രിസ്തുമസ് ഗീതങ്ങള് 

വാനേ ദൂതരാത എന്നും മാന്യനാം ഈ ക്രിസ്തു 
പാത്തലേ കന്യകയില് മൂത്തിയായിജനിച്ചു 

മാനമായിപ്പാട്ടവിന൯ മാനവാവതാരത്തെ, 

ഗ്ലേശം തിത്തു രക്ഷിക്കും ഈഗനറം ഇമറെനമവേല്.__. കേര്ക്ക 

ശാലേമിന൯ പ്രഭോ? വാഴ് ക വാഴ്ക നീതസൂയ്യ! നി് 
ശോഭജ്ിവന് നല്കുമേ രോഗശാന്തിസ്വ്വക്കും 

മാനമാകെ വിട്ടഫോ! മാത്ൃഭാഗ്യം തേട്ടവാ൯ 
മുതൃഹരം ചെയ്യുവാന൯ ജാതന് ആയി പാരിടേ.__. കേള്ക്കു 

യേശു! ലോകമോഫിതാ! വാസമാക ചേതസി 

വേഗം ത്തുക നല്വരം നാഗശക്തിപോക്കുവാന് 
ശാപദോഷം തിത്തു നി വാഴ്ക! വാഴ്ക! മാനസേ 

വഘ്യരണ്ണുമായ വിശ്വാസം ദാനം ചെയ്ക സവ്വദാ.__ കേള്ക്കു 

ടാക; 

൭4 ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളം 

യേത്ുവി൯ ജനനത്തെനാം പാടിസന്തോഷിക്കു 

ആറഠായോട്ടതന ദാസര്നാം ആനന്ദിച്ചിട്ടക 

' യേശുവിന്നവതാരം തീത്തൃപേയധര്കാരം- 

കൂട്ടകനാം പാട്ടകനാം ബഹുസന്തോഷമെ - 

വാനസേനകര്ക്കീശരന്താന് മര്ത്ത്യരെസ്സേഹിച്പ 

വാനവരഗാനമോദങ്ങള് ആകെയ്യപേക്ഷിച്ചു 

ഹിനമാനുഷവേഷം__പുണ്ടുവന്നുസന്തോഷം--- കുട്ടകനാം 

വൂരണ്ണമനുഷ്യസുനുവായ്-_തര്ണ്ണുകശാലയില് 

ജിരങ്ണുവസ്തമണിഞ്ഞോനായ് മാതൃമടിയതില് 
കാണും രിശുവിനേ നാം -താണുവണങ്ങിടേണം__- കൂട്ടകനാം 

മത്ത്യരെയെല്ലാം പാപത്തില്-നിന്നുരക്കഷിയ്ത്കുവാന് 

നത്ൃയവചനം-ലോകത്തി-ല്മര്ത്ത്ൃയനായ് വന്നഹോ- 

ഭൂുതഗണങ്ങളാകെ-ഭിതിഷ്ടണ്ടവരോട്ടം 

കൂട്ടകനാം പാടുകനാം ൭ത്രുക്കൾതോററുപോയ്. കുട്ടകനാം 
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ഫിന്തുസ്ഥാന് ഭൈരവി ആദിതാളം 

1] മഹിയില് മാനുഷവേഷമെട്ടത്തുപുല്ക്കൂട്ടില്മാന-- 

രഹിതനായ് പിറന്നൊരു മനുവേലാ! 

മതിമുഖികുലമണിമണിയാകും മറിയാമ്മി- 

ന്നരുമ നന്ദനനാകും അനുകൂലാ! 

2 തവമൂതിയതുമൂലം കനിവിഷം ഹരിച്ചോനേ! 

ചരണനിരജദ്വയം ശരരണംമേ 

വരണമെനിക്കു തുണ---തരണം ദുരിതഹര! 

രധിരം നരക്കുവേണ്ടി---ചൊരിഞ്ഞോനേ! 

3 സുരുചിരവിലോചന---സധിക്ലസഖകരാ! 

സുമധുരതരരൂപ! സുരപാലാ! 

സുരവര! സുലളിത! സുമമുഖ! മനസിമേ 

സുചിരം വിലസിട്ടക---സുകതാത്മല്--- 

6 ക്രിസ്താവതാരസ്തതി 

(താലോലപ്പാട്ട്) 

യദകുലകാംബോജി., ത്രിപുടതാളം 

൭ 

[ഴി 

ചരണങ്ങള് 

വിശമൈവകബന്ധുവിമലന്-പര-വിശ്വവിഭൂതികരാഭന് 

വിശ്വതിമിരഹരണന്-യേശു -വിശ്വവിവസ്വാന്ദിവിഷന്൯ 

മ നവന്ദാവീദിയ,ല-േഇന്നു-വനാദിച്ചുമനുവേലായ്- 

രന്നുദയംകൊണ്ടുണ്ടായ-ഹൃദ-യാനന്ദംകൊണ്ടുനിറഞ്ഞെ 

വന്യ സംഘത്തോടടചേന്നു-നാമി-ന്നന്യനഭക്തികൈക്കൊണ്ടു 

ഭാഗ്യവതിയായകന്യാ-പെററ-ഭാഗ്ൃകിശോരം കൂതി. 
ഫന്ത!പരമജനന-ഭവ.- സന്തോഷമെന്തുപറവു! 
പ്പൊന്നഗര്വാസികളാടേദുതര്-സന്നാഹമോടൊത്തുകൂടി. 

എന്നുമഖിലേശ്വരന്നു -പര-മോ ന്നതങ്ങളില് മഹത്വം, 
പാരിലെങ്ങും സമാധാനം-സവ്വ-മാനുഷരില് സാപ്രരീതിയ്ും. 
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6 സിയോന് നന്ദിനിമാര്വന്നു-കമ-നിീയകിശോരനെക്കണ്ടു 
നന്ദികലന്നുവിവിധ -മായ്സാ-നന്ദം സ്തൃതിപ്പാ൯തുടങ്ങി. 

7 ഹവ്യനിവനൊ? പരമ-ജീവ-ഹവ്യമോ ജീവതരുവൊ? 
അററമില്ലാതുള്ള പാപം നിക്കും-കുററമില്ലാത്തകുഞ്ഞാടൊ? 

൫ സര്പ്പഫണത്തെപിളര്പ്പാ൯-കന്യാ-ഗഭത്തില്വന്നസ്തീവിത്തോ? 
വെള്ളത്തില്നിന്നു നോഫയേകാത്തിട്ടള്ളരക്ഷിപ്പിന്പെട്ടിയോ? 

9 അഭ്രനിക്ഷിപ്പമാം വില്ലോ-ഇവ-നബ്ബഹാംകണ്ട പരനോ? 

യാക്കോബ്ദറക്കത്തില് കണ്ട -ദിവ്യ-ഗോവേണിതാനോ? ശിലയോ? 

10 കണ്ടകത്തിനെറ പടര്പ്പില്-മോശകണ്ടമഫേശസഖിയോ? 

മിസ്റയിലിസ്രരയേല്മക്കള്-കൊന്ന-ഉഛമ്റായമാംപെസഫയൊ? 

11 വഹിമേഘങ്ങളിന്൯തൂുണോ-മേലില്-നിന്നുവിണുള്ളമന്നായൊ! 
വെള്ളമൂറുംജീവകല്ലൊ! ശുദ്ധി-ക്കുള്ളനല്ജിീവനീരൂറേറാ? 

12 ശോഭനദേവാലയമോ പരിശോഭിതചിത്രമറയോ? 

വുണ്ണുവിശുദ്ധസ്ഥലമോ-പരി-പുണ്ണുനെറ സാക്ഷിപ്പെട്ടിയോ? 

13 ദിവ്യമഹത്വം വസിക്കും-അതി-ഭവ്യകരുണാസനമൊ? 

തങ്കവിളക്കൊ കനകപിീഠ-ത്തിങ്കലെ കാഴ്ചയപ്പുമോ? 

14 ഹോമബലിപിഠംതാനോ? അതില്-ഫോമിക്കും സവ്വബലിയോ? 

ശുദ്ധസൃഗന്ധ ധുപമോ-പരി-ശുദ്ധന്മാരചെയ്യും ജപമോ! 

15 പിച്ചളസര്പ്പമിവനൊ?-ജീവ-രക്ഷണ്യവാസസ്ഥലമോ? 
ആദ്യവിള വിന് ഫലമോ?-ആക്കും-വേദ്യമല്ലാത്ത പൊരുളോ? 

7. പ്രേം! ടി കോ! 

0൭: 

1] പാടിന് ഇന്പഗീതം ഇന്നേശു ജാതനായ് 

മ്പദ്വിശേഷനാദം കൊണ്ടാടിന് ലോകക്കായ് 

പാടിന് ഇന്പഗീതം ഇപ്പാരില് എങ്ങുമേ- 

കേട്ട് വിണ്ടും ഗിതം പാടേണം വേഗമേ. 

 പാടിന് ഇന്പഗീതം പാടിന് ഇന്നിന്പമായ് 

സദ്വിശേഷ നാദം കൊണ്ടാടിന്൯ലോകക്കായ്. 
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2 പാടിന് ഇന്പഗിതം സ്വഗ്ഗീയ കിത്തനം 

പാടിന്൯ ജാതമോദം രക്ഷണ്യ കാരണം 

പാടിന്൯ ഇന്പഗീിതം മഹത്വം ചത്തന്നും, 

ശാന്തം, പ്രിതി, മോദം, നരക്കുണ്ടാം എന്നും പാടിന്. 

3 പാടിന്൯ ഇന്൯ന്പഗിതം ക്രിസ്താവതാര നാള് 

ദകേള്ക്കുന്നെങ്ങും നാദം, മണി ഗണങ്ങളാല് 

പാടിന്൯ ഇന്പഗീതം രക്ഷണ്യ സംഘമേ 

ധ്യാനിച്ചേറെ ഗീതം പാടിന് ഉച്ചത്തില് പാടില് 

കാപ്പു... 

റുമു ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളം- 

നരരോടതിസ്സേഹംഘുണ്ടു പാരിടം തന്നില്-വന്നേതു 

നരനായവതാരംചെയ്തു നാരിയിന് സൂനുവായ്ജയമായ് 

ദേവകുമാരനായി രാജകുമാരനായി 

ബേതലഹേമിന ഗോശാലേ നിതി- സമ്പുത്തിയായ്ക്ുരുവാന്. 

ജയമഗേളമായയാത്ത മായംകൂടാതെ കൊണ്ടാടി 

ഭയഭക്മിയതേററംകൂടി മാലാഹമാര്കൂടി പാടിയയുടന് 
ആട്ടിനകൂട്ടങ്ങള് കാത്തു കൂട്ടങ്ങളായി പാത്ത 

ആട്ടിടയക്കറിവേകി പെട്ടന്നു രാവില് ദൂതനിടം. 

നരരക്ഷകനായിന്നേശു നിങ്ങള്ക്കായ് പുല്തകൂട്ടില്വന്നു 

നരനായവരാരംചെയ്ത പോകുവിന്കാണുവീന് വേഗമഹോ! 
ജിണ്ണുമായുളെ്ളൊരാട വൃണ്ണുമല്ലാതെ ചൂടി 
മാടിനാതൊഴുത്തില്കാണാം കാണ്മാനായ് പോയിക്കുമ്പിട്ടവിന്. 

[൭൭ കാപി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ദിവ്യനിശുബേതലഹെംപുരിതന്നില് ദേവജാതനായ്---ദിവ്യ 

അനുപല്ലവി 

സ്വധ്ുമഹിമയെ വെടിഞ്ഞവന്൯ നൂമുക്കായ്* 

മാതൃകരങ്ങളില്---തോലോലം----ദിവ്യ 
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॥ 
വരണം 

] ആനന്ദമായ്സുരസേനയി൯ഗാനം-വാനദേധത്തമ്ങു മുഴങ്ങി! 

വേഗമെഴനനജപാലര്തൊഴുത്തില് ഗിശവിനെ വന്നവര് വന്ദിചു- 

1-2 

ദിവ്യ 

നക്ഷത്രം കണ്ടതാല് ഇക്ഷിതിപാലര സൃക്ഷ്ംഗ്രഹിച്ചതാലുടനെ 

നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളേന്തികരത്തില് അക്ഷയനായ് കാഴ്ചവച്ചാര്-- 
ദിവ്യ 

പട്ടവസ്തങ്ങള് ധരിപ്പവക്കുടയോന കിററുവസ്ത്ങ്ങളിരു കിടന്നു 

കാഠറുതേണുപ്പുമങ്ങേററംസഹിച്ചു ഇഹപരങ്ങകിനുടയവന൯നതാനി- 

100 

൧ 

ദിവ്യ 

ി്ച്ഷറു:2-- 

1൦ ൭൭510൩. 

പിഡാനുഭവം. 

ബഥാന്പാഭിഷേകാ 

ചെറുദ്ശൂരി മട്ട്. 

ഖണ്ഡങ്ങഥ 

പാപഭാരം നിക്കാ൯ പാരിലുദിച്ചോരു 

ദേവകുഞ്ഞാടാകും യേശുദേവന് 

ആവറുനാള്മുമ്പില് പെസഹാപെരുനാള।- 

ന്നാരംഭത്തിങ്കല് തന് റാഷ്ൃയരുമായ്. 

എത്തിബഥമന്യാഗ്രാമത്തങ്കലുള്ളോരു 

കുഷ്യരോഗിയാം ശിമോനെറ വിട്ടില് 

കത്താവിനത്താഴമുണ്ടാക്കിനാരങ്ങോ, 

മാത്തായും ശൃശ്രൂഷചെയ്തിടിനാ൪. 

ശിഷ്യരുമായി ഭൂജിപ്പാനിരുന്നുമ - 

നുഷ്യമകനായോരേതുദേവവ 

ചത്തവരില്നിന്നുണത്തിയ ലാസരു- 

മത്താഴത്തിന്നായി ചേന്നിരുന്നു. 
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യ്യ 

അപ്പ്പോളൊരുറാത്തലേറെ വിലയ്യള്ള 

ശഭ്രജടാമാംസിതൈലവൃയമായ് 

അന്പോട്ടവന്നുമറിയയുമത്തെലം 

തമ്പരാ൯ന്തന്െറ തലയില്വിഴ്ത്തി. 

കാലുകളില് തേപ്ചുതോത്തികഴലിണ 

ചേലോട്ടതനന്െറ തലമുടിയാല് 

അത്ത്തൈലത്തിനെറ സൃഗന്ധമാവിടിന്ന- 

കത്തനിറഞ്ഞു ചമഞ്ഞനേരം. 

തന്നുടെ ശിഷ്യരിലേക൯ ഗിമോന്മക൯ന 

തന്നെക്കാണിപ്പ്പോസ യൂദാസ്തയ്യോത്താ 

ഇത്തെലം മുന്നൂറുദ്രഹ്മപ്പു ണത്തിന്നു 

വിറെറളിയോക്കു നള്കാഞ്ഞതെനത്തു? 

എന്നാലെളിയോരെ താ൯വിചചാരിച്ചല്ല 

ചൊന്നതിവ്വണ്ണമവനോ കള്ളന്൯ന 

കയ്യില് പണപ്പൈയ്യള്ളോനുമതിലിട്ടം- 

ദ്രവ്യം ചുമപ്പോനുമാകയാലേ. 

മററും ചിലഗശിഷ്യര് നിരസം ഭാവിച്ചു 

മതററായുരപ്ചയൂദാവെപ്പപോലെ 

ഇന്നഷ്ടമെന്തിന്നിത്തെലമേറെപ്പണ- 

ത്തിന്നു വിററ ദരിദ്രയാക്കായി 

നലകായിരുന്നല്ലൊയെന്നാലായതറി- 

ഞ്ഞേകിവചനമവരോടേഡ്മ 

ഇങ്ങിവളെ വിട്ടവിനിസ്ത്റീക്കേ ററവും 
നിങ്ങളലമ്പലുണ്ടാക്കാനെത്തു? 

എന്നിലിവളൊരുസല്ക്രിയ ചെയ്യല്ലൊ 
എന്നാല് ദരിദ്രരെല്ലായ്യോഴമേ 

നിങ്ങള്ക്കിങ്ങുണ്ട വിചാരിക്കുമ്പോളൊക്കെ 
നിങ്ങള വക്കു നന്മചെയ്തിടാം. 

എപ്പാഡ്യോഴ്ചം ഞാനൊ നിങ്ങളോടുകൂടെ 
ഇല്പയിവളാവതോളം ചെയ്ത 

എന്നെ ഗാവാലങ്കാരം ചെയ്താനായിവള് 
ഇന്നിത്തെലമെന് ദേഹത്തിലാക്കി. 
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12 പാത്തലംതന്നിലെവിടെയൊ ഈ നല്ല- 

വാത്തഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടന്നതു 

ള്ളവണ്ണമിവള്ചെയ്തതുമങ്ങെല്ലാം 

ചൊല്ലപ്പെട്ടമവഡള്തന്നോമ്മയ്ത്കായ്. 

13 ആമേന് ഞാന് നിങ്ങളോട്ട ചൊല്ലുന്നു എന്ന. 

എമ്മാനുവേലേ! മനംകനിഞ്ഞു 

ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തയിമ്മണ്ണില് ക. 

രുണപൊഴിഞ്ഞു ചെഴിപ്പാക്കുക! 

5 

101 പാനമട്ട് --ഖണ്ഡങ്ങള്. 

1 പെസ്ഹായെന്നുപേരുള്ള പുളിപ്പില്ലാ- 

ത്തത്സവം സമിീപിക്കുമ്പോളേശുവും 

രണ്ടുനാള് കഴിഞ്ഞുപെസഹാവരു - 

ന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു നിങ്ങളറിയുന്നു. 

2 അന്നു ക്രുശില് തറപ്പാന് മനുജനെറ- 

നന്ദനനേല്ലിക്കപ്പെട്ടം നിശ്ചയം. 

എന്നുതനെറ ശിഷ്യരോട്ടരചെയ്തു, 

അന്നുതന്നെ പ്രധാനാചായ്യന്മാരും, 

3 ശാസ്ത്രിമാരുഭ ജനത്തിന്മൃപ്പന്മാരും 

ചിത്തുകയാഫായെന്ന മഹാചായ്യനെറ- 

വിട്ടില്പ്ധന്നുകൂടി മന്ത്രിച്ചു ജന- 

ക്കൂട്ടത്തെഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടവര്. 

4 നല്ലവനെപ്പിടിച്ചുപായംകൊണ്ടു 

കൊല്ലുവാനായ്ക്കഴിയന്വേഷിച്ചിട്ട് 

മാലോകരില് കലഹമുണ്ടാം €/പരു- 

നാളിലായാലതിങ്കലരുതെന്നാര് 

ട് അന്നുപന്തിരുപേരിലേകന്ശിമോന്൯ 

നന്ദനനാകും യൂദാഇഷ് കയ്യോത്ത 

ചെന്നുകണ്ടുപ്രധാനാചായ്യന്മാരോ- 

ടിന്നിനിക്കെന്തുനല്കാന് മനസ്സുണ്ട്? 
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6 എന്നാല് ഞാനവനെ നിങ്ങള്കക്കേല്ലിച്ചു 

തന്നുകൊള്ളാമെന്നു പറഞ്ഞിടിനാന്൯ 

ആയതുകേട്ട സന്തോഷം പുണ്ടവ൪ 

ആയവന്നുദ്രവ്യം കൊട്ടക്കാമെന്നു, 

7 വാക്കുനള്കിീട്ടവന്നങ്ങു മുപ്പതു - 

തൂക്കം വെള്ളികൊട്ടത്തു വിട്ടീടിനാര് 

യൂദയും കൈരകൊടത്തശേഷം ജഗ- 

ന്നാ ഥന്മെജനക്കൂട്ടമില്ലാത്തപ്പോള്, 

8 കഷ്ടമായവക്കൊററിക്കൊട്ടപ്പാനഃ- 

ദുഷ്ടന് തക്കമന്വേഷിച്ചു വന്നിതു. 

യേത്തദേവ! പെസഹാകുഞ്ഞാടെ! നിന് 

ദാസനാമടിയന്ചെയ്തു പാതകം 

ആസകലം പൊറുത്തു കൃപയിലിീ 

നീചനെ -നടത്തിട്ടക ദൈവമെ! 

വഗ ൧൭൪... 

1 (012 
തോടി ഖണ്ഡങ്ങള്. ചെമ്പട. 

] ഭക്ഷണമവര് കഴിച്ചിട്ടമ്പോഴേശുനായകന് 
പക്ഷമോട്ടപാനഭാജനമെടുത്തുവാഴ്ത്തിനാന്. 

ചൊന്നുനിങ്ങള്വാങ്ങിപ്പങ്കുവച്ചുകൊള്ള വീനിതു 
പൊന്നുലോകദേവരാജ്യമിന്നിലംവരുംവരെ. 

ഇന്നിമേലില്മു ന്തിരിയില് നിന്നുഞാന് കു 
ല്ലെന്നുനിങ്ങളോട്ടഞാനുരപ്പിട്ടന്നിതുദുഡംം. 

ആര്വലിയവനവരിലെന്നൊരു വിവാദമ.- 
ന്നേര മായവക്കുണ്ടായി വന്നതാലവരോട്ട, 

കത്തനും പറഞ്ഞു ജാതികള്ക്കരചരായവര് 
കത്തൃതനടത്തിയേവരുന്നവരിലേററവും, 

പാരിലായവരില് നായകത്വമുള്ളവരുപ- 
കാരികളെന്നു പ്രസിദ്ധിയുള്ളവരല്ലോദുഡംം; 
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നിങ്ങള പ്രകാരമല്ല നിങ്ങളിരു വലിയവന് 

ഇങ്ങെളിയവനെപ്പോലെയായ്ക്രേണ്ടതാകുന്നു, 

ചേലോടുശരശ്രുഷചെയ്ത വന്നിടടമൊരാളിനെ 

പോലെയായ്മുരേണ്ടതു നടത്തുന്നോനസംശയം. 

ആരുപോൽമഹാന് ശുശ്രുഷചെയ്തിട്ടം മനുജനോ:? 

ചാരിപ്പന്തിയിലിരുന്നുകൊണ്ടിട്ടം മനുഷ്യനോ? 

നിങ്ങള്മദ്ധ്യേ ഞാ൯ു നില്ക്കുന്നു ദാസനെപ്പോലെങ്കിലും 

നിങ്ങളെ ന്പരിക്ഷയിലെന്നോടട പാത്തവരല്ലോ. 

എന്പിതാ നേമിപ്ചെനിക്കുതന്നപോല് രാജ്യം നിങ്ങഗഥ- 

) ടു ക്കന് പോട്ടനേമിച്പ ഞാനുമായതുതരുന്നുണ്ടു : 

നആൂനമെന്സാമ്മാജ്ൃത്തിങ്കല് എനെറ മേശയില്നിന്നും 

പാനംചെയ്തമിസ്പരയേല് ഗോത്രങ്ങള് പന്തിരണ്ടിനും, 

ഈഷലെന്നിയെ ന്യായംവിധിച്ചു കൊണ്ടുനിങ്ങശ സിം- 

ഹാസനങ്ങളിലിരുന്നു വാഴ്ചമേ സന്തോഷമായ്. 

മന്നവാ! മഹോന്നതനെറ നന്ദനാ! ദയാനിധേ! 

വിണ്ണിലൊന്നുനോഷ്ഒവാനപാത്രമാമിപ്പാപിമേത, 

ഉന്നതത്തില് നിന്നുനി൯കൃപപ്പൊഴിഞ്ഞു യേശുവെ! 

പചൊന്നുലോകം ചേന്നുകൊള്വാനെന്നെ നി നടത്തുക. 

103 
ക്രിസ്തു ശിഷ്വക്ട പുതിയ കല്പന കൊടുക്കുന്നതു 

മുഖാരി മുറിയടന്ത 

പല്ലവി. 

മക്കളേ! ഇനി-അല്പമേഞാ൯നിങ്ങ 

കോടങ്ങിരിക്കുന്നുള്ള ....... 

അനുവല്ലവി 

മക്കളേ! നിങ്ങളെ ന്നെത്തേടിട്ടം നി- 

ബ്ദള്ക്കു വന്നുകൂടാ ഞാ൯ പോകുന്നേടക്കു മക്കള! 
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ചരണങ്ങള് 

എന്നുഞാ൯ യൂദന്മാരോട്ടരപ്പതി൯- 
വണ്ണമിന്നു നിങ്ങളോട്ടം ചൊല്ലന്നു 

എന്നാല് നിങ്ങള് തമ്മില് സ്നറേഫിച്ചിീടേണം 
എന്നൊരു പുതുകല്ലന നല്ലന്നു--- 

നിങ്ങളെ ഞാന സ്നേഫിച്ചതുപോലവേ 

നിങ്ങതും തമ്മില് തമ്മില് സ്നേഹിക്കണം 

നിങ്ങള്ക്കന്യോന്യ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലൊ 
സ്ങ്ങളെനു ശിഷ്യരെന്നെല്ലാരും ബോധിക്കും--- 

മന്നാ! നിയെങ്ങു പോകുന്നെന്നു പേത്രന് 

ചൊന്നാനേശു ഞാന് പോകുന്നിടത്തിപ്പോഗ് 

വന്നുകൂടാ നിനക്കെന്നാല് പിന്നേതില് 
എന്നെ നി പിനത്തുടരുമെന്നു ചൊല്ലിനാന്--- 

ഇന്നു നിന൯ പി൯ന്വരാന് കൂടാത്തതെത്തു്? 
നിന്ുടെപേക്കെന് ജീവന് കളയ്യമേ 
എന്നു പേത്രന൯ു പറഞ്ഞാറെ യേശുവും 

ചാന്നാനെന പേക്കു നിന് ജീവന്കളയു മൊ?-_- 

കോതമ്പ്യപോലെ ചേവുവാന് നിങ്ങളെ 
ചോദിച്ചു സാത്താന് ശീമോനെ! ശീമോനെ! 
ശഗോധനയില് വിശ്വാസം ക്ഷയിപ്പുപോ- 
കാതിരിപ്പാ൯ പ്രാത്മിച്ചേന് നിനക്കായി---- 

ന! തിരിഞ്ഞ ഗേഷമ്റപ്പിക്ക നിന് 

സോദരരെയെന്നാറെ പേത്രന്൯ ഷൊന്നാന് 
നാഥാ? നിന്നോടുഞാ൯ ചാവില്ും കാരാ- 
ഗഫത്തിലും ചെല്വാനൊരുങ്ങി നില്ലന്നിതാ__ 

എന്നതിന്നേതു ചൊന്നാനെന്നെയറി- 
യന്നില്ലെന്നു നി മൂന്നുരുതള്ളിഖ്്ചാ- 
പുന്നതിന്മയന്നിന്നു പൂങ്കോഴി ശുക. 
യില്ലെന്നുഞാന് നിന്നോട്ടചൊന്നോന്൯ പേത്രാ!---- 
പേത്രന തള്ളിപ്പറഞ്ഞുള്ള മൂന്നുരു. 
മാത്രമെ നിന്നെയെന്നാലിപ്പാതക൯ 
എതയെന്നു കണക്കില്ല കാരുണ്യ 
മൂത്തിയേ! ഏന് പിഴകള് പൊറുക്കുക! 

ഴ് ലു പി" 

[1 

മക്കളേ! 

മക്കളേ! 

മക്കുളേ! 

മക്കുളേ! 

മക്കളേ! 

മക്കളേ! 

മക്കളേ! 

മക്കളേ! 
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1 04: ആഭി ചെമ്പട 

പല്ലവി 

അടുത്തുയേശുവിന്മേലവര൪-കൈകളെവെച്ചു 

പിടിച്ചു ജീവനായകനെ......... 

അനുപല്ലവി 

അട്ടത്തവരവതു കണ്ടി-ട്ടടനെചൊല്ലിയേ മവോ- 

ടടടയവനെ! ഞങ്ങള്വാ- ളെടുത്തുവെട്ടകയോയെ-- അടുത്തു 

ചരണങ്ങൾ 

അവരിലൊരുവനാം ശിമോന്പേത്രന്വാളരീ 

ട്ടുവിവേകത്തോട്ടകൂടെ 

വലിയ പുരോഹിതന് തന്െറ-ദാസനെവെട്ടി- 

വലങ്കാതറുത്തുകള ഞ്ഞു. റ 

അവനുമല്ലനെന്നുപേ-രമലനതിനിത്ര-ം 

മതിയെന്നുരച്ചവനെറ ചെവി -തൊട്ടസുഖമാക്കിട- അടുത്ത 

പരമ൯ പിന്നെയുമുരച്ചു-പേത്രനെ! നിന് വാഴ 

ഉറയില് തിരിച്ചങ്ങിട്ടക, 

കരത്തില് വാളെട്ടക്കുന്നവ-നൊക്കെയും വാ 

മരിച്ചവീണുപോം നിശ്ചയം, 

പരമപിതാവെനിക്ക - -ങ്ങരുളിത്തന്നുള്ള പാ ൭ 

വിരവൊട്ടപാനംചെയ്യാ-തിരിക്കുമൊ?ഞഞ ന 'ദന്നരം- അടുത്തു 

പന്തിരുലഗിയോനെക്കാ-ള ധികംഭൂതര് 

എന്നരികത്തു നിറുത്താ൯ 

എന്നുടെതാതനോടിപ്പോ-ളപേക്ഷിപ്പതി- 

നെന്നാല് കഴികയില്ലെന്നോ? 

എന്നാലെങ്ങനെ വേദം-ചൊന്ന വയ്ക്കുനി പത്തു 1 

വന്നിട്ടമതുപോലീവണ്ണം വരേണ്ടതെന്ന 0-5 അട്ടത്തു 

കൊടിയപാതകനാമെന്നെ കോപത്തില് വ നാ 

വിട്ടവിപ്പാനായിട്ടുനിന്നെ 

പിടിച്ചുകെട്ടുവതിന്മ .ഭരമേല്ലിച്ചു 

കൊട്ടത്തു നീ ഘാതകര് കയ്ക്കില് 

അടിയനതിന്നു നല്ലോ-രിടയനേ? നിഹക്കീടാ- 

സ്കകരുവതിനെനത്തുള്ളു? നി-ന്നടിമയടിമ ഞാനേ! അട്ടത്തു 
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105 ഈശേനി ആദിതാളം 
മറുദിവസം മറിയമകന് ഒയറുശലേമില് വരുന്നുണ്ടെന്നു 

അറിഞ്ഞുബഹുജനമവനെ എതിരേല്ലാ൯ പുറപ്പെട്ടപോയ് 

ഈത്തപ്പന കുരുത്തോലകള് ചേത്തുകയ്യില് എതിരേററു 
ചിത്തമോദം പൂ ണ്ടവനേ വാഴ്ത്തി മഹാനന്ദമോടെ 

മന്നവനാം ദാവീദിന്െറ നന്ദനനു ഹോശന്നാ! 
ഉന്നതങ്ങളില് ഹോശന്നാ എന്നട്ടഹസിച്ചു ചൊല്ലി 

കത്താവിന്െറ തിരുനാമത്തില് വരുമിസ്രയേലിന രാജാവു 
വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോനാകെയെന്നു ആത്തവര് കിത്തിച്ചിടിനാ൪ 

കഴ്ഴതക്കുട്ടി കണ്ടിട്ടേശു കയറിയതിന്മേലിരുന്നു 
അരുതുഭയം നിനക്കേതും പരമസിയോന് മലമകളേ! 

കണ്ടാലും! നിന്മഹിപന് കഴ്ുതക്കുട്ടിപ്പുറത്തു കേറി- 
കാണ്ടുവരുന്നെന്നെഴതീട്ടണ്ടതുപോല് നിവൃത്തിവന്നു. 
പരമനോടുകൂടെ വന്ന പുരുഷാരം മുന്നടന്നു 
മരിച്ചവരില് നിന്നവന് ലാസറിനെ നാലാംദിനമുണത്തി, 
എന്നു സാക്ഷിപകന്നീരുന്നാരെന്നതു കേട്ട്ട൯ ജനങ്ങള് 
പന്നു മഹാനന്ദത്തോട്ട മന്നവനെ എതിരേററു. 

അരിശംപുണ്ടു പരിശര്തമ്മില് പറഞ്ഞുനമുക്കൊരു ഫലവും 
വരുന്നില്ലെന്നു, കണ്ടൊ ലോകം അവനോടിതാ ചേന്നുപോയി! 

അഴകിയൊരു മണവാള നേ! കഴലിണയേ കരുതിവന്ന 
അഴകിയാളാം പുഴുവാമെന്നെ കഴ്ണകി നിന്െറ കാന്തയാക്കു. 

൦... 

106 പുന്നാഗവരാളി മുറിയടന്ത 

പല്ലവി 

പരമതനയനാകും-യേശുദേവനേററവും 

പരിഭ്രമിച്ചും വലഞ്ഞും - വ്ൃസനപ്പെട്ടം തുടങ്ങി. 

ചരണങ്ങള് 

മ്രണംവരെയുമെന്െറ-ദേഹിമഹാദുഃഖത്തില് 
മരുവയന്നെന്നോടുകൂടെ -നിങ്ങളു ണന്നിരിപ്പിന്- പരമ 



60) പിഡാനഭദഖ്വം 

ഹി 

പന്നവരോട്ടചൊല്ലി -മുന്നോടല്പം ചെന്നുട൯ 

മണ്ണില് മുഖം കവിണു-വീണു പ്രാത്ഥിച്ചാനേശു--- 

കഴിയുമെന്നാലാനേരം -ഒഴിഞ്ഞുനിങ്ങിപ്പോകേണം 

കഴിയ്യമേ നിന്നാലെല്ലാം-അബ്ബാ പിതാവേ! താതാ! -- 

ഇപ്പാനപാത്രമെന്നില് -നിന്നു നിക്കിക്കൊള്ളുക 

അബ്ബാ പിതാവേ! പരി - ശദ്ധനാകും ദൈവമേ! 

എന്നാലുമെന്നിച്ഛയി൯ -വജ്ജുമല്ല പിതാവേ! 

നിന്നിഛയിന൯്വഷ്ണുമാ-കുന്നതു നല്പതെന്നാന-൦ 

വാനില് നിന്നൊരു ദൈവ-ദൂതനേശുനാഥനു 

കാണായ് വന്നിതന്നേരം-അവനെ ശക്തിപ്പെട്ടത്താ൯-- 

അത്യാസന്നാസ്ഥിതിയി -ലായിവന്നോരളവില് 

അതൃന്തശ്രദ്ധയോടെ -പ്രാത്ഥിച്ചാന് യേശുദേവ൯-- 

തിരുമേനിയില് നിന്നുയ്യോ! കറയില്ലാത്ത വിയര്പ്പു 

തറയില് വീണു വലിയ ചോരത്തുള്ളികള് പോല 

ഇപ്പാട്ടകളേല്പതി ന്നിപ്പാപീയല്ലോ ഫേതു' 

മുപ്പണൃത്തിന്നിടാമോ-ഇപ്പഴ നിന്നടിത്: 

പാം 

1007 ക്വാല് ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ഫാ! എന്തിപ്പാടയ്യോ! ഞാന് 

എന്തു തരുവേന ഇതിന്നീടയയോ!......ഞാ൯ 

അനുപല്ലവി 

ആനുന്ദക്ക തലേ! പിഴ - 

വ്വദുമ 

വ്വറമ് 

പരധ 

വരമ 

വാര് 

വരയ 

ാദ്ികള്ക്കു മോക്ഷവാതിലേ: ഹാ! എന്ത 

ച്ചരണങ്ങള് 

] ഗത്ശമനസ്ഥലേ പോവത്ുതും-അതില് 

കതുകഷ്യക്കാവനേ മേവതും 

അത്ഭതനേ' മനം നോവതു--ഉള്ളില് 
4 7 ഴ ൬ ൭ 

അഒവില്ലാ ദുഖം അതാവതുട- ഫാ? എ"! 
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മുഴങകകാല് പംത്തിനിന്നു താണതും൦മുമ്മ- 

ടങ്ങു മുഖം താഴ്ത്തി വിണതും 

നുറുങ്ങി മനം നൊത്തുകേണതും--മനം - 

കലങ്ങിത്തപിച്ചേററം വാണതും--- ഹാ എന്തി 

അബ്ബാ പിതാവേ! വിളിച്ചതും_ക്നേശം 

അകലെപ്ചെത്തെന്നപേക്ഷിച്ചതും 

അപ്പ്പിതാവിഷ്ടം ഉറച്ചതു൦കഒരു 

സ്വര്പ്പുമാന൯ ആശ്വസിപ്പിച്ചതും- ഹാ? എന്നതി 

ആത്മം പരിക്ലേശം കൊണ്ടതും-.ചചോര- 

ഡ്ക്ലൊപ്പം വിയാരപ്പുടല് പൂണ്ടതും 

ഗാസ്ത്രം തികച്ചെല്ലാമാണ്ടതും -_തനെറ 

ദാസര് വിഗ്വാസം കൈക്കൊണ്ടതും__ ഹാ! എന്തി 

അ റി 

103 ഇംഗ്ലഗീഷ' ---രൂപകതാളം 

1-2 

അയ്യയ്യോ! മഫാ ആശ്ചയ്യം ഇതയ്യോ! 

യേശ്തുദേവന, പ്രിയനാഥന്൯:---- 

നില്ലന്ന ഭാവത്തെ നോക്കി ചിത്ത ചെയ്തിന്് 

പുഴ്വാം -പിലാത്തോസിന് മൂമ്പിലിതാ! 
പണ്യനാഥവ-പുണ്ണുദേവ൯:-നില്ലുന്ന 

ആടടപോല്._..അനങ്ങാതെ പൊന്നുടയോന് 
പാടടന്ദേടാ൯---നമ്മെ നേടാ൯:---നില്ലന്ന-_- 

തിരുവ്യറ---ഇരിപ്പെന്തിതാക്കറിയാം? 
ദേവജാതം ഭൂവി൯ നാഥന്:---നില്ലന്ന_ 

ജഗത്തിന---പാപഭാരത്താല് ഞരങ്ങി 
സ്വഗ്ലനഃ ബമള്ക്കലങ്ങി:---നില്ലന്ന- 

നിനക്കായ്---കേള്ക്കു കല്ലാം പാപി നെഞ്ചേ! 
നിമ്മലന്൯ താന് _-_നീതൃദേവന്:__നില്ലന്ന__ 

കടാ്ളിത്ത്താ.--ം..- 



2 പീഡാനുഭവം 

10 ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ദേവ ദേവ നന്ദനന്.-_കുരിശെടുത്തു 

പോവതു കാണ്ഞിന് പ്രിയരേ! 

അനുപല്ലവി 

കാവിലുണ്ടായ ശാപം -പോവാനിഹത്തില് വന്നു 

നോവേററു തളന്നയ്യോ!-ചാവാനായ് ഗോല്ഗോത്താവില്-- ദേവ 

ചരണങ്ങള്ൾ 

1 പരമപിതാവിനുടേ .- തിരുമാധ്വയിലിരുന്നവ൯ 

പരമഗീതങ്ങള് സദാ---പരിചില് കേട്ടിരുന്നവ൯ 

പരമദ്രോഹികളാകം---നരരില് കരളലിഞ്ഞു 

സവ്വമഹിമയും വി._.ട്ടവ്വിയിങ്കല് വന്നയ്യോ-- ദേവ 

2 കുററമററവന് കനി_വററ പാതകനാലേ 

ഒററപ്പെട്ട ദുഷ്ടരാല് _ കെട്ടിവരിയപ്പെട്ടു 

ദുഷ്ടകൈകളാലടി--പെപെട്ടഴുത നിലംപോല് 

കഷ്ടം ത൯തിരുമേനി--മുററും ഉഴന്നുവാടി-- ദേവ 

3 തിരുമുഖാംബുജമിതാ--അടികളാല് വാടിട്ടന്നു 

തിരുമേനിയാകെ ചോര---തുടുതുടെ ഒലിക്കുന്നു 

അരികളിന്നരിശമോ--കുറയുയന്നില്ലല്പവുമേ 

കുരിശില് തറഗ്തുയെന്നു---തെരുതെരെ വിളിക്കുന്നു ദേവ 

നി കരുണ തെല്ലുമില്ലാതെ-_ അരികള് ച്ൃഴന്നുകൊണ്ടു 

ശിരസ്സില് മുള്മുടിവെച്ചു തിരുമുഖംതുപ്പി ഭാര 

ക്കുരിശങ്ങെട്ടപ്പിച്ചയോ--കരയേറവിട്ടന്നിതാ കാല്- 

വരിമലയിങ്കല് തന്നെ__കരിശിച്ചിട്ടവാനായി- ദേവ 

ളം. കുററമററവന് പാപ-പ്പെട്ടവന്പോല് പോകുന്നു 

ദുഷ്ടര് കൂട്ടം ചൃഴന്നു--ഏററം പങ്കം ചെയ്യുന്നു 

പെററമാതാവങ്ങയ്യോ -- പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടന്നു 

ഉററനാരിമാര്കൂട്ടം--എത്രയുമലറുന്നു൦൦ ദേവ 

൫ എത്രയും കനിവുള്ള---കത്താവേ! ഭത്താവേ! ഈ 

ചത്തച്ചെള്ളാം പാപിമേ--ലെത്ര സ്നേഹം നിനക്കു 

കത്താവേ! നി നിനെറ രാ---ജ്യത്തിങ്കല് വരുമ്പോളി- 

ഭൃത്ൃയനേയ്യം കൂടെയ-_ങ്ങോത്തു കൊണ്ടിടേണമേ-- ദേവ 

ടത 
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ദൈവമേ! എന് ദൈവമേ!-എന്നെ നി കൈവിട്ടതു 

എന്തിനെന്നിമ്മാനുവേല്__ സന്താപാല് വിളിച്ചിതു 

സൂയ്യശോഭമാറിപ്പപോയ്---രാത്രിപോല് മദ്ധ്യാഹ്നമായ് 

ക്രിസ്തനാഥന് പാപിക്കായ്--ക്രൂശില് തുങ്ങുന്നയ്യയ്യൊ! 

നന്മ ചെയ്താനോടിയ--നാഥാ! നിന് തൃപ്പാദങ്ങള് 
വന്മയറിവൃകൊണ്ടൊരാണിയില് പതിഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നു! 

സ്വസ്ഥമാക്കും യേശുവിന്൯--തൃക്കൈകള് രണ്ടാണിയാല് 
മര്ത്ൃയപാപത്തി൯നിമിത്തം----ചേത്തറഞ്ഞു തങ്ങുന്നു! 

പാറകള് പിളക്കുന്നു---പാരിടം കലങ്ങുന്ന 

കിറി തിരശിലയും---മേലില്നിന്നു കീഴററം! 

പാപിയേ! നിന് പാപത്താല്---പുണ്യനാഥന് യേശു താന് 
പാരിന്നും പരത്തിന്നും മ--ദ്ധ്യേ മരത്തില് തൂങ്ങുന്നു! 

നിന്െറ പേക്കു ചാകുവാന് നില്ലന്നേതു ക്രൂശിന്മേല് 
തനെറ ശാന്തഭാവം കാണ് ക---താഴ്മയുള്ളൊരാട്ടപോല്! 

നമ്മുടെ സഷ്യാവിവ൯ന്--സവ്വലോകനാഥന് താന് 
നമ്മുടെ പാപം ചുമന്നു.--തിക്കുന്നയ്യോ ക്രൂശിന്മേല്! 
മന്നവാ! എന് യേശുവേ!--എന്നെയോഞ്ജുകൊള്ളക 
നിന്െറ പുണ്യത്തില് ഒരംശം എനെറ രക്ഷയാക്കുക! 

സപ പപ്പ 

11] തോടി ആദിതാളം 
ചല്ലവി 

വീണാള്---സീയോന് കുമാരി---താണാള് അഴജലാഴിയില് 
പ്യാണനാഥനെറ തിരു -മേനി-ശ്രുശിന്മേല് കണ്ടു---വിണാശള്--- 

അനുപല്ലവി 

കാണുന്നിതാരയ്യോ! എന് പ്രാണനാഥനോ ക്രൂശില് 
ആണിമേല് തൂങ്ങുന്നിതെ---ന്നാനന്ദമോ? 
ഞാനിനി പോകുന്നിതെങ്ങോ?-ഇടം 
കാണുന്നില്ലെനിക്കയയോ!---കാണുന്നില്ലേ! 



4. പിഡാനുഭവം 

മാനുവേലനേ! എഒന്ന--താനേ വിട്ട നീ പോയോ? 

മനസത്തിങ്കലിടി---വിണേ! എന്നങ്ങലറി- വ 

ചരണങ്ങള് 

1 മന്നാ! കപാക്കടലേ! -എന്നുള്ളമുരുകുന്നേ 

എന്നെ അന്പോടു നോക്കി-ട്ടന്നതാലേ 

എന്നില് പ്രേമത്തീയയ്യോ---നന്നായ് ജ്വലിപ്പിക്കും ത- 

ക്കണ്ണണെന്തയ്യൊ തിരുമുന൯---വന്നുനിന്നും 

ഒന്നുപോലും നോക്കാതെ--നന്നായടപ്പിരിക്കു 

ന്നെന്നങ്ങവള് ചൊല്ലിയും---കണ്ണ്ിര ചൊരിഞ്ഞുംകൊണ്ടു--വ! 

2 അരുമയോടെന്നെ മുത്തും--തിരുവായില് നിന്നൊഴ്ചകി- 

വരുന്ന തേനും പാലുമാം--പരമഭോജ്യം 

പരിപുണ്ണുമായ് പൈദാഹം൦-വിരവോടൊഴിച്ചെന്നുളളില് 

. പരമാനന്ദം തരുമെ---പരമ കാന്താ! 

അരുമ കാന്തയുള്വെന്തു---തിരുമുന്നിതാ നിന്നു നിന 

തിരുവായടഞ്ഞതെത്തെ--നലറിയലറീിക്കൊണ്ടു--- വീ 

നിന്അള്ളിലെ പ്രിയത്താല് 
7) എന്നില് വെച്ചിട്ടളെളൊരു 

കണ്ണേ! പ്രിയേ! എനപ്രാവേ!--എന്നു ചൊല്ലി 

എന്നിരു കന്നങ്ങളില്-വന്നു ചുംബനം ച്ചെയ്തു 

എന്നുള്ളെല്ലാം കവരു--വള്ണുമയ്യോ! 

പൊന്നേ! ക്രൂശില് വിരിപ്പാ൯--വന്നോ സംഗതി? എന്നു--- വി 

112 ആഘാരി--- അടതാളം 

പല്ലവി 

പാപാീ'---ഗോല്ഗോത്താ മലമുകളില് 

പ്രിയനാഥന്--യേതുക്രിസ്തന് 

പാപികളുടെപേക്കായിടെചാകുന്നിതാ പ്രിയനാഥന്......... 

ചരണങ്ങള് 

1 ഭൂവില്ള്ള മര്ത്ൃയരാകെ-ചെയ്ത പാപം ബഹു തുകയാകെ-ദൈവ 

കോപവും തി സമമാഒകെ-ജ്പലിച്ചിവിശ്വവും ഭസ്തമാകെ-ഏവം 

ആവതിനെ-യേശു ദെൈവസൂതന് കണ്ടു 

ശീഘ്മോടി വന്നു-കോപം ശമിപ്പിപ്പാന് പാപി! 



കു ൭ പ്ര ടേ 

പിഡാന്ഭവം പി 

കല്പനകള് പത്തിനെയു-േമ ത്യര്-സ്വല്ലം പോലം ഭയമെന്ന്യേ-- 

(ലംഘി 

ച്ചല്ലവും നന്മചെയ്യാതെ-നിത്യംകിഴ്പോട്ടിറങ്ങുകമൂലം
-പേയിന 

കൂപമതില്-കോടാകോടി വര്ഷം ആധി- 
ണന 

യോട്ടെരിവാന്൯ വിധി-നേട്ടന്നതു നീക്കാ൯- പാപ”! 

കാലും കയ്യും തല ദേഹം -അടിയാലശേഷം മുറിവായി - ഭീതി- 

യാല്ള്ളിലെ ക്രമം മാറി-നിതിയാലെ മാ ശാപങ്ങളേററു-ഇരി- 

മ്പാല്യം കരം-ദുഷിയാലും തടിയിടി- 

യാല്യം പരന് കൊടും -വേദനയേല്ലന്നന പ്പാപി! 

സവ്ൃശക്മന് മുഴുശക്തി-തന്മേല്-ദുവ്ൃവഹഭാരത്തെ -ചേത്തു--ദിവ്യ 

ഗവ്വഭാരത്തിന്കിഴ്വിണു -ക്രിസ്ത-സര്വ്വഭാരം തയേല് ഏററു-തിരു 

പൂവ്യശക്തി-യേശുൂ ഏറെ നീക്കി-നര- 

ദേഹരേക്തിയോട-തൊക്കെ ചുമക്കുന്നു” പാപ്! 

പാറകളും തെറിക്കുന്നേ-ഭൂമിപാരം ഞെട്ടി വിറത്ത്കുന്നേ-സുയ്യ൯ 

കാരുട്ടപ്പിട്ടൊളിക്കുന്നേ-തിരകിറി വഴി തുറക്കുന്നേ 

കരുണാകര! നി൯-തിരു പുണൃരക്തം 

പരനോട്ട നമ്മെ ഒരു-മപ്പെട്ടത്തുന്നിതാ--- പാപി! 

യു 

]]3 പാരസി ഏകതാളം 
പല്ലവി 

കാല്വരി മലമേല് മഹാ കാഴ്ച 

കാണുന്നേനന് ഞാന് ഹല്ലേലുയ്യാ 

ചരണങ്ങള് 

വാനം ഭൂമി പാതാളം സ്ഥിതിമാറുന്നെ എത്തൊരത്ഭളതം--- കാല് 
ലോകപാപത്തി൯ ശാപത്തെ പരലോകനാഥന് ഏററീട്ടന്നേ-കാല് 
ദിവ്യനക്തികള് നിക്കിവല്ലഭനതിരുബലിചെയ്തു ശൂങ്ങന്നേ---കാല് 

മരത്തിനാത വന്ന ചാപശാപത്തെ മരത്തില് തുങ്ങിയക- 

ററുന്നേ-_കാല് 
പുണ്ൃയവാന നി നറുങ്ങി ലോക്കു പുറണ്ണുമോചനം നേട്ടന്നേ-കാല് 

നിതി കാരുണ്യത്തേയും യേത്ുതാന് നിലകളില് നിറുത്തീ- 

ട്ടന്നേ--കാല് 
അഭയം പ്രാപിച്ച അഗതികള് രക്ഷ അനുഭവിച്ചീട്ടന്നേ- 

എന്നും---കാല് 

അടപി 



86 പീഡാനുഭവം 

1] ൧. ഫുസേനി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

വന്നേനന് കാല്വരി കുരിശതിന് അരികെ---നോക്കി---- 

നിന്നേന എന് പാപബലിയായവനെ...... 

ചരണങ്ങള്ൾ 

1] എന്നേപ്രതി മുറിഞ്ഞ കാല്കരങ്ങള്--ക്ഷിണം - 

ഏറെ സഹിച്ച തിരു അരുമ ജഡം 

തന്നില് തന്നെ വ്യസനം അടക്കിയതും൦-പ്രാണന്൯ 

താനായി വിട്ട ദിവ്യ നിലയെയും ഞാന്൯-കണ്ടു-- വന്നേന് 

2 കണ്ടേനെന്നോട്ട തിരുസ്നേഫ ബലം---തിരു 

കരുണ നിതിയ്യം ഒന്നായ് ചേന്നവിധം 

പണ്ടേ യാഗത്തെ പാപത്തിന് നിമിത്തം___ചെയ്വാ൯ 

പറുദീസായില് നിയോഗിച്ചതിന് നിവ്ൃത്തി---കണ്ടു._വന്നേ൯. 

3 എന്പേക്കു കൊണ്ട അടിമുറിവുകളം---കായം 

എങ്ങും നുറുങ്ങി രക്തം ഓടിയതും 

എന്പേക്കു വിട്ട ദിരഘശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം 

ഇപ്പാപി എന്നും ധ്യാനിച്ചിഹ വസിപ്പേന്---താണു---വന്നേന് 

4 അയ്യോ പാവത്തിന് ശിക്ഷ ഭയങ്കരമേ -- ഇനി 

അടിയന് എന് ഈശോ നിനക്കായിരിപ്പേ൯ 

മെയ്യായെന് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവും മേലാല് 

വിനയത്തോടെ നിനക്കായ് ചെലവിട്ടവേന്-പാപി-വന്നേന് 

115 മുഖാരി അടതാളം 

1 സവ്വേശ്വരാ ജിവ-നാഥാ മഫേശ്വരാ-യേശുവേ!-_എനെറ 

പാപഹരം ചെയ്വാനായ് നി മഹാഖേദം -പൂണ്ടോ? 

ഉര്വ്വിയില് നിന്നെപ്പോ-ലിത്രകഷ്ടപ്പെട്ടമാനഷന്൯.-എങ്ങും 

കേള്വിയില് കൂടെയും ഇല്ലല്ലോ എന്പ്രാണ--നാഥാഃ 

2 വഞ്ചകന്മാരായ യുദരാചായ്യുന്മാര് യേതുുവേ!-നിന്നെ 

വഞ്ചകന് ദ്രോഹി എ-ന്നഞ്ചാതെ ചൊന്നല്ലോ-യേശുവേ! 

പുഞ്ചിരിയും പുഷ്ട്-ശോഭയയമുള്ള ദേ-വേശ്വരാ!--ശത്രൂ- 

സഞ്ചയമെല്ലാം നിന്-അഞ്ചിതം കാണാഞ്ഞോ-യേശുവേ! 



പീഡാനുഭവം പി 

മാര്വും മുതുകും ക-വിളം കൈപാദവും യേശുതുവേ!-മുറി-- 

ഞ്ഞാറുപോലെ രക്തം ഓടിയതെന് അതി-പാപമേ! 

മാറി മാറി വാറാല്-ചിറി ഭവാനെ മാ-പാപികള്-വാശി 

കൂറി അടിച്ചതും തുപ്പി ഇടിച്ചതും എ൯ന്-പാപമേ! 

മര്ത്യരെല്ലാം ചെയ്തു-ദുഷ്കൃതൃത്താലല്ലോ-യേശുദവ!-ക്രുശില് 
മുതൃഭവിച്ചതും കഷ്ടം സഹിച്ചതും--യേശുവേ!- 
എത്രയുംപാപി ഞാന നിന്പുണൃത്താല് പര-മേശ്വരാ!- എനെറ. 
ദുഷ് കൃതം തിത്തരുള് ഭക്തപരായണാ_-_യേതുവേ! 

116 ശങ്കരാഭരണം രൂപകചാപ് 

പല്ലവി 

എത്തോര൯നപിതപ്പനേ! ഈ പാപിമേല് 

അനുപല്ലവി 

അണ്ടദടാകോനേ! നി ഈ-ചണ്ഡാള ദ്രോഫിയില് 
കൊണ്ണടോരന്പു പറ-യേണ്ടുന്നതെങ്ങനെ?__. ഏന്തോ 

ചരണങ്ങള് 

അന൯പോലും തമ്പരാനേ--നിന്െറ മഹാ അന്പുള്ളോരു മകനേ 
ഇന൯പം നിറഞ്ഞുള്ള__നിന്മടിയില് നിന്നു 
മൃമ്പം നിറഞ്ഞപാ--രിങ്കലയച്ചതും__ എന്തോ 
കണ്മണിയാം നിയയകന്-പുങ്കാവി കല്-മണ്ണില് വിണിരന്നതും 
പൊന്നിന് തിരുമേനി തന്നില്നിന്നു ചോര 
മണ്ണില് വിണതും നി൯---കണ്ണെങ്ങനെ കണ്ടു? എന്തോ. 
കരുണയററ യൂദയാര-നിയമകനന്െറ-തിരുമേനിയാകെ നാമാ! 
ഒകാരടാവ്യകൊണ്ടടി__ച്ചുഴുത നിലമാക്കി 
കുരിശിപ്പുതിന്നായ -ക്കുരിശെടടപ്പിക്കുന്നു--- എന്തോ. 
ദാഹം വിശപ്പുകൊണ്ടു-തളന്നു കൈ-കാല്കള് കുഴഞ്ഞിട്ടന്നു 
ദേഹമഴലുന്നു--ദേഹിയ്യഴലുന്നു 

സ്നേഹം പെരുകുന്നി__പാതകനോടയ്യോ!- എന്തോ 
ശത്രുക്കള് മദ്ധ്യകൂടെ-പോകുന്നിതാ-കുററമററ കുഞ്ഞാട്ട് 
കഷ്ടം! യറുശലേം--പുത്രികള് കണ്ടു ധഥാ--- 
റത്തടിച്ചയ്യൊ വാ-വിട്ടലറീട്ടന്നു- എന്തോ. 
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൫ കരുണനിറഞ്ഞവന് തന൯ന്-കൈകാല്കളേ- കുരിശില്വിരിച്ചീടടന്നു 

കരുണയററ ദുഷ്ട൪---കരൂരകൈകളാലെ 

കുരിശോട്ടചേത്താണി---വെപ്പിടടന്നയ്യയ്യൊ!-- എന്തോ 

7 ആകാശഭൃമി മഭ്ധ്യേ- നിന്െറ മക൯-ഹാ! ഹാ! തുങ്ങിട്ടന്നയ്യൊ! 

കാല്കരങ്ങളുടെ---ചോരയൊഴ്ചകുന്നു 

വേകുന്നു നിന് കോപ--ത്തിയിങ്കല് വിണവനട എന്തോ 

98 ദൈവമേ! എന്ദെദവമേ! എത്തുകൊണ്ടു-കൈവെടിഞ്ഞതെന്നെന। 

ഏവമിതാ നിന്െറ--ഏകമക൯ തനെറ 

വാവിട്ടലറുന്നു--നി കേശക്കുന്നില്ലൊട്ടം൦ എന്തോ 

9 ചടം തുറന്നൊഴുകി-യതാം രക്ത-ത്തിങ്കലെന്നെ കഴകി 

പൊന്കരം കൊണ്ടു ന-ടത്തി പുതുശാലേ-- 

മിങ്കല് ചേക്ക യേശത--സങ്കേതമേ! എന്നെ-- എന്തോ 

10 ഇപ്പുഴുവിനെയിത്ര-സ്നേഹിപ്പതി-ന്നപ്പനേ! എന്തുള്ള ഞാന? 

ഇപ്പുണ്യത്തിന്നടി--യാനെന്തു.-ചെയ്യേണ്ടു,? 

അബ്ബാ! പിതാവേ! മ-ഹത്വം നിനക്കെന്നും എത്തോ 

] 17 ഇംഗ്ലീഷ് രൂപകം 

1 ദൈവത്തിന്െറ ഏകപൃത്രന് പാപികളെ രക്ഷിപ്പാ൯ 

മാനുഷനായ് പാട്ടപ്പെട്ട കുരിശിന്മേല് മരിച്ചു 

ഇത്ത സ്നേഹം ഇത്ര സ്നേഹം ഇത്ത സ്നേഹം എരിവാ൯ 

മാനുഷരിലെനത്തു നന്മ കണ്ടു നി രക്ഷാകരാ! 

2. പാപികളും ദ്രോഹികളുമായ നരവശ്ശുത്തെ 

വീണ്ങെട്ടപ്പാ൯ എത്ര കഷ്ടം സഹിച്ചു നി ശാന്തമായ്--- ഇത്ര 

3 നിമ്മലമ്മാര് ഭൂജിക്കുന്ന പരലോക അപ്പം രാന 

പാപികള്ക്കു ജീവന് നല്ലി രക്ഷിക്കുന്നീ രക്ഷകന് ഇത്ര 

4 കൃപയാലെ രക്ഷപെട്ട പാപിയായ ഞാനിതാ 

ഹദയത്തില് ദൈവസ്നേഹം എരിവാന് വാഞ്ചൊിക്കുന്ന--- ഇ 

4 പാപിയില് പ്രധാനി ആയിരുന്ന എന്നെ രക്ഷിപ്പാ൯ന 

ശാപമൂുത്യവേററ നിന്നെ നിതൃകാലം വാഴ്ത്തം ഞാന ഇത 

അന് ന് 
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11 ചെത്മുരുടി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

നിനക്കായെന്ജിവനെ മര-ക്കുരിശില് വെടിഞ്ഞെന് മകനേ! 

അനുപല്ലവി 

ദിനവൃംഇതിനെമറനന്നുഭൂവി നി വസിപ്പതെന്തുകണ്മണിയേ! 

ചരണങ്ങള് 

1 വെടിഞ്ഞഞാനെനന്െറ പരമമോദമങ്ങ - 

ഒഖിലവും നിന്നെക്കരുതി-നിനന്െറ 
കഠിനപാപത്തേ ചുമന്നൊഴിപ്പതി- 

ന്നടിമവേഷം ഞാനെട്ടത്തു 

2  പരമതാതനെറ തിരുമുമ്പാകെ നില് 
ദുരിത ഭാരത്തെ ചുമന്നും -കൊണ്ടു 
പരവശനായി തളുന്നെന് വിയര് 
ചോരത്തുള്ളിപോലൊഴകി 

5 പെരിനൊരു കുരിശെടുത്തു കൊണ്ടു ഞാന് 
കയറി കാൽവറി മുകളില് -ഉടന് 
കരുത്തെഴുന്നവരപിടിച്ചിഴച്ചെന്നേ 
കിടത്തി വന്കുരിശതിന്മേല് 

4 വലിച്ചകാല്കരം പഴുതിണയാക്കി 
പിടിച്ചിരുമ്പാണി ചെലുത്തി -ഒട്ടം 
അലിവില്ലാതടിച്ചിറക്കിയെന്രക്തം- 
തെറിപ്പിച്ചെന്െറ കണ്മണിയേ! 

ട പരമദാഹവുയം വിവശതയുംകൊ- 
ണ്ഭധികം തളന്ന എനന്െറ-നാവു- 
വരണ്ടുവെള്ളത്തിന്നിരന്ന നേരത്തും 
തന്നതെന്തെന്നു നി കാണ്ക. 

൭ കങ്ഭണയില്ലാത്ത പടയാളിയൊരു- 
പെരിയ കുന്തമഞ്ങെട്ടത്ത - കത്തി. 
ത്തറന്നെ ൯ചങ്കിനേയതില്നിന്നൊഴകാി 
ലവം രക്തവൃമുടനെ 

7 ഒരിക്കല്പം എനെറപരമസ്സേഹത്തെ 
മറക്കാമോ നിനക്കോത്താല്-നിനേമേല് 
കരളലിഞ്ഞു ഞാനിവ സകലവും 
സഹിപ്പെ൯ ജിവനെ വെടിഞ്ഞു. 

നാ ത്ളു 
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11൭ മലയാമി അടതാളം 

പല്ലവി 

അയ്യോ! എന് പ്രാണനാഥാ! തിരു - 

മെയ്യിവിധം ചമഞ്ഞോ? 

ചരണങ്ങള് 

1 സ്വഗ്ലൂലോകേപിതൃമാവ്വിലുല്ലാസമായ്' 

ചേന്നിരുന്നസുതന് നി-ഈ ദു- 

മോശ്ലിയാമെന്നെരക്ഷിച്ചിട്ടവാ൯ ഭൂമൌ 

ഇവ്വിധമായ് ചമഞ്ഞോ?. അയ്യോ! 

ക സിംഫംപോലെ ദുഷ്ടയൂദഗണം നിനെറ 

ചുററിലും നില്ക്കുന്നല്ലോ-നാഥാ! 

ദാഹംകൊണ്ടുപാരം നി തളന്നനേരം 

കൈപ്പല്ലോ തന്നതവര്? അയ്യോ! 

ു അസ്ഥികള് ഓരോന്നായ് എണ്ണാമവയെല്ലാം 

ബന്ധംവിട്ടല്ലോ പരാ! -ദയ- 

നാസ്തിയായ് ക്രുരന്മാരിവണ്ണം ചെയ്തതി - 

ന്നൊട്ടും മടിച്ചില്ലല്ലോ! അയ്യോ! 

2. പാണിരണ്ടും ഇരുമ്പാണികളാല്ജതറ- 

ച്ചിട്ടം ശബ്ദം കേള്ക്കുമ്പോള് -അയ്യോ! 

ക്ഷിീണതയോടെ ഞാന് വിണിടുന്നെ൯നദേഹം- 

ആകെ വിറച്ചിട്ടന്നേ! അയ്യോ 

ച പപെടന്നൊരു മഹാഠബ്ദം ക്രൂശില് നിന്നു 

തട്ടന്നെന കാതിലിപ്പോള് -ജിവന്൯ 

വിട്ടല്ലൊ ശ്രൂശിലെ൯ പ്രാണനാഥന് യേശു 

ഞാനെങ്ങിനെ സഫിപ്പു 
അല്ലോ! 

(& താിരാതെയുള്ളൊരു സന്താപമേ ശ്രുശില് 

യേശുവിനെ കാണുമ്പോള് -അവ൯ 

തിരെ ശത്രുവായിരുന്ന എന്പേക്കുതന- 

ജീവന് കൊട്ടത്തുവല്ലൊ 
അയ്യോ! 

7 എന്പേക്കിവജയെല്ലാം ഇമ്പമോടെ ഏററ 

അന്പ്േപേറും ജീവനാഥാ! -ഇപ്പോോശ 

നിന൯പേക്കു ഞാനെത്തു ചെയ്യേണ്ടു നാഥനേ! 

നിന്പാദം കുമ്പിട്ടന്നേന്. 
അയ്യോ! 

അം 
നി 
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120 ഫിന്തുസ്ലാന് ടം 
പല്ലവി 

യേശുവേ? എന്ജിവനാഥാ! ക്രുശിന്കീഴെവന്നടിയന് 
ദാസനേ തൃക്കണ്തുറന്നു നോക്കാതെ കിടപ്പതെന്തേ? 

ചരണങ്ങള് 

! കാണുന്നേന് ആകാശമദ്ധ്യേ വ൮്വാണനാഥാ നി൯ശരിീരം 
താണ്ടതാണുപോകന്നെന്െറകണ്കളയ്യോ! എനത്തുചെയ്വു?--- യേ 

2 കാല്വറിമലയില് നിന്െറ കാല്കരംകഭ്രുശോട്ടചേന്നോ? 
കാല്കരത്തില്നിന്നു രക്തം ചിന്നിയൊഴ്ചകിട്ടന്നല്ലൊ--- യേ 

3 സ്വന്തമേനിയാകെ നാഥ! രക്തവര്ണ്ണൂമായില്ലയോ? 
വത്തുരുകന്നെന്െറമനം കാന്തനേയിപ്പാട്ടകണ്ട്--- യേ 

4 നി൯വിലാവില്നിന്നു ജലം രക്തമിവ പാഞ്ഞീട്ടന്ന- 
തെനുവിലാപം തിര്പ്പതിന്നായല്ലയോ മല്പ്രാണനാഥാ'_- യേ 

5 ഒന്നും നിയാശ്വാസത്തിന്നായ് ചൊല്ലുന്നില്ലയോ എന്പ്രിയാ! 
പൊന്നുമേനികണ്ടെ൯ മനമാകെയഴലായിട്ടന്നു--- യേ 

0 ഇപ്രകാരമെല്ലാമേല്ലാന് ഇവ്പഴ്ുവി൯ പാപമല്ലോ? 
തല്പരാ'ഇതെന്നുമെന്നും ഓര്പ്പാ൯ കൂപ ചെയ്യേണമേ-- യേ 

1 2.1 
വ നം ബറി നയന 101൨ ന൦ ൭ ഡിപ്" 

:; സ്സ. 
[ നമ്മുടെ കത്മതാവാം യേശു ുശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വരുവിന൯, നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു വിലപിക്കാം. 

നത്തു 

1൧ രക്ഷകന്നരികെ വന്നു താ൯പെട്ട പാട്ടകള് കാണ്ക പാപികളേ!, അവന്പേക്കു ചൊരിവാ൯ കണ്ണൂനിരില്ലേ? 
3 യൂദ൪ ഇതാ നിന്ദിക്കുന്നു അനയജാതി ഹസിക്കുന്നു അവനൊ എത്ര ശാന്തനായ ശൂശി൯മേല് ഹാ! തൂങ്ങിട്ടന്നു 
4 ആണികളാല് കൈകാലുകള്കിറി രക്തം പാഞ്ഞിട്ടന്നു, ഒതാണ്ടയോ അതിദാഹത്താല് ഉ ണങ്ങിവരണ്ടീട്ടന്നു. 

വാ, യേശുവിന് ുശിനകിഴെ വന്നുചേന്നാല് ചൊരിതഞ്ഞിട്ടം തമെറ രക്തം തുള്ളികളായ്. അപ്പോഴേ നി൯പാപം തിരും. 
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122 കാപി ചാപ് 

പല്ലവി 

മാനുവേലനെ! പ്രിയതമനേ! -പാദേ 

ഞാനിതാ വീഴന്നംബരനേ! 

അനുപല്ലവി 

മാനുകലപാപത്തിന്നനുഭവ വിധി നിന്െറ 

മേനിയില് സഹിച്ചതെന് മനസാചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു- മാ 

ചരണങ്ങൾ 

തലയില് മുള്മുടിയേററ മുറിവും -അടി- 

മലരിണകളം ഇരുകരവും -ര്രൂശില് 

ബലമായ് തറച്ചുള്ളാണിപ്പതിവും-രക്തം 

ജലമിവയൊഴകിയ വിലാവും 

പലവിധ പീഡകള് അനുഭവിച്ചതിനാലെ 

വലഞ്ഞദേഹവും കണ്ടാലലിയാത്ത മനസ്സറണ്ടോ?-- മാന്മ 

ഓമനത്തിരുമുഖം വാടിയും -എനി- 

ക്കാമോദം തരും കണ്കള് മൂടിയും -ദിവ്യ- 

തേന്മൊഴി പൊഴിക്കും വാ കൂടിയും -കുരി- 

ശിന്മേല് തല പതുക്കെ മാടിയ്യം 

പൊന്നമേനി കിടക്കുന്ന വിധമങ്ങു നിനയ്കത്കുമ്പോള് 

എന്മനം തകരുന്നേ-പറവതെശ്തു ഞാനയ്യോ!--- മാനു 

ബോസ്സ്ായി൯ ചവപ്പങ്കി ധരിച്ചപോന് -എന്നു 

ഏശായാപ്രവാചകനുരച്ചോ൯ -നിയേ 

ശില് വേദനയേററം സഹഫിച്ചോന്---എന്നെ 

മിസ്രേ നിന്നുദ്ധരിപ്പാ൯ മരിച്ച്പോന് - 

ഈ സ്സേഹമൊരുനാട്.ം മറക്കയില്ല ഞാന് പ്രിയ - 

യേശുവേ! നി൯ കരിശിലാണെന് പ്രഗംസ നിത്ൃയനെഥലാനാ 

123 പ്രിയന്െറ മ്രുശിനെ നാം ധ്വാനിക്ക 

ക്രൂശിന്മേല് ക്രൂശിന്മേല് കാണുന്നതാരിതാ! 

പ്രാണനാഥന്, പ്രാണനാഥന് എന്പേക്കായ് ചാകുന്നു 

ആത്മാവേ! പാപത്തിന് കാഴ്ച നീ കാണുക! 

ദൈവത്തിന് പുത്ര൯ ഈ ശാപത്തിലായല്ലോ! 
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4 ഉഇത്രമാ സ്തേഹത്തേ എത്രനാള് തള്ളി ഞാ൯ 

ഈ മഫാ പാപത്തേ ദൈവമേ ഓാക്കല്ലേ. 

4 പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാ൯ ഞാനിനി പോകുമോ? 

ദൈവത്തിന് പൈതലായ് ജിവിക്കും ഞാനിനി. 

ട് കഷ്ടങ്ങള് വന്നാലും നഷ്ടങ്ങള് വന്നാലും 

കൂശിയ്യേല് കാണുന്ന സ്നേഹത്തേ ഓക്കും ഞാന്. 

6 ശത്രക്കൾശ ന്ദിന്മയും ദുഷ്യവും ചൊല്ലുമ്പോള് 

ശരൂശിയ്വേരു കാണുന്ന സ്നേഫത്തേ ഓക്കും ഞാന്. 

7 പാപത്തിനു ശോധന ഭിമമായ് വരുമ്പോള് 

ശൂശിയേല് കാണുന്ന സ്നറേഫത്തേ ഓക്കും ഞാ൯. 

8 ആപത്തിന് ഓളങ്ങള് സാധുവെ തള്ള മ്പോള് 
ശ്രുശിയ്വേരു കാണുന്ന സ്നേഹത്തേ ഓക്കും ഞാന് 

9 ശത്രുത്വം വദ്ധിച്ചാല് പീഡകള് കൂടിയാല് 

ശ്രുശിന്മേല് കാണുന്ന സ്നേഹത്തെ ഓക്കും ഞാന് 

10 ആത്മാവേ! ഓക്കെ നി ഈ മഹാ സ്യേഹത്തേ 

ദൈവത്തി൯ പുത്ര൯ ഈ സാധ്ുവേ സ്നേഹിച്ചു. 

124. രൂപകചാപ് 
പല്ലവി 

എത്രയ്യം ദുഃഖമാം കാഴ്ചയിതാ കാണുന്നു---- ദേവ 
പൃത്ര൯ ഗോല്ഗോത്താവില് ക്രൂശിന്മേല് തൂങ്ങുന്നു 
എത്രയും ദുഃഖമാം കാഴ്ചയിതാ കാണുന്നു! 

അനുപല്ലവി 

ഇത്രയും ദുഃഖമാം കാഴ്ചയിതിന്നുമുന്--പൃഥ്വിയില് കണ്ടിട്ടില്ലാതം 
ഇതാ കത്തൃകത്മന് മനുമക്കള്ക്കായ” ജീവനെ-വിട്ടു- 
കൊട്ടക്കും മഫത്തായ കാഗ്ഗമയെ -ഉററുനോക്കീടണമെ-ഉള്ന് 
കണ്ണു നാല് -ഉററുനോക്കീടണമെ---നമ്മടെ 
ഗത്താവാകും ക്രിസ്തറന് പെട്ടിട്ടം പാട്ടക- 
ന്ടരരയും വേഗം വിലാപിച്ചലറുക-- എരു 

ചരണങ്ങള് 
| കത്തനെറുശലെം പട്ടണം വിട്ടിതാ ദുഷ്ടര്നട്ടവില് കൂൂടയ്യോ-മണ് 

ജട്ടാല് വിഴാതുള്ള കൂടടങ്ങളോട ഗോല്... 
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ഗോത്താ മലമേല് കേറുന്നു--പുറം 

വുൂട്ടിയൊരു നിലം പോലെയിരിക്കുന്ന 

കെട്ടിഅടിച്ചതിനാലെ---അയ്യോ! 

ദുഷ്ടര് മുഖത്തിലടിച്ചതിനാലെ മഫത്വമുഖമിതാ വാടി! 

കഷ്ടമൊരു മുള്ക്കിരീടം തലയില് വച്ചിട്ട കോലിനാട 

ലടിച്ചതിനാലയ്യൊ---ഇററിററ൮ു വീഴ്ന്നിതാ ചോര 

ഇററിററു വിഴന്നിതാ!--രുശുമെടുത്തെത്രയും 

ക്ഷിണനായ്', മത്തൃ വഗ്ഗത്തിനെ എത്രയും സ്നേഹിച്ചു 

കത്തന് പോകുന്നിതാ!-- ഡ്്രത 

2 കത്തന് മലമേലങ്ങെത്തിയ ശേഷമായ്---ദുഷ്ടരവനെക്കുരിശില് 

അയ്യോ -നീട്ടിക്കിടത്തിവലിച്ചുവെച്ചിടുന്നു കത്തനുടെതങ്കക്കൈകള് 

അതിദുഷ്ടനൊരുത്തനടിച്ചിട്ടന്നാണിയെ 

ചുററികയാലുള്ളംകയ്യില്---അയ്യൊ! 

കഷ്ടമൊഴ്ചകുന്ന ചോരയെ കണ്ടിട്ടും ഒട്ടം മനമലിയാതെ 

ദുഷ്യ൯ തറച്ചിട്ടന്നാണിയെ കാല് കളില് പെട്ടന്നുയത്തി നി- 

റുത്തുന്നു ക്രൂശിനെ---അയ്യൊ! ശ്രൂശില്തുങ്ങുന്നു---കത്താവിതാ- 

അയ്യൊ! ക്രുശില് തൂങ്ങുന്നു 

നമ്മുടെ കത്താവിന് കൈകളില് കാല്തകളിലോടുന്ന 

രക്തമിതാ മണവാട്ടിയാം നമുക്കു എത്ത 

॥ 8] ി 

മയി ത്തെഴുന്നേലു . സ്വഗ്ലാരോഫണം. 

1൧2 ഇഗ്ലിഷ 
ഹല്ലെലൂയാ! ഹല്ലെലൂയാ! ഹല്ലെലുയാഃ 

1] കലാശിച്ച കഠോര പോര് കത്താവു താന് ജയാളിയായ് 

കര്ത്തൃസ്തൃതി ശീതം പാടീ൯-- ഹല്ലേല്യ! 

2 മരണ സേനകളെല്ലാം മന്നന്െറ മുമ്പില് നിന്നോടി 

മശിഫാത്തു സ്കൂതി പാടിന്-- 
ഹല്ലേല്ുയ'! 

3 ഉയിത്തുതായ മൂന്നാം ദിനം ഉ നനതനായ് വാണീടുന്നു 

ഉണന്മ പാടി൯ അവന്നു ' ഹല്ലേലൂയ! 

4 നി ഏററതായ അടികളാല് സിന്നടിയാ൪ സ്വതന്ത്രരായ് 

നിന് മുമ്പിലെന്നും പാടിട്ടം 
ഹല്ലേലയയ! 

തില
കം 
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126 രൂപകം. 

1 ജയം ജയം യേശുവിന്നു ദിവ്യരക്ഷക൯ ഇതാ! 

ചാവിന കല്ലറയില്നിന്നു ഉയിത്തു ഹല്ലേലുയാ! 

പല്ലവി 

മുയം ജയം ഹല്ലേലുയ്യാ! വാഴ്കജിവദായകാ! 

ജുയം ജയം ഹല്ലേലുയ്യാ! വാഴ്കജിവനായകാ! 

2 ചത്തകമ്മങ്ങളില്നിന്നു യേശ്തുനമ്മെ രക്ഷിച്ച 

നമ്മില് ജിീവിക്കുന്നതിന്നു തന്നെത്താന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു-- ടായം 

3 മുത്ൃവിന് ഭയങ്കരങ്ങള് നിങ്ങിതന് ഉയിരപ്പിനാല് 
നിതൃജിവനെറ ഇമ്പങ്ങള് വന്നുസുവിശേഷത്താല്- ജുയം 

4 മഞ്മയമാം ഈ ശരീരം ആത്മമയമാകുവാന് 
കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നേരം കല്ലിച്ചിട്ടം രക്ഷകന് ജയം 

ടി മനട്ടവിരപ്പും കണ്ണുനീരും ദുഃഖവും വിലാപവും , 
മനാടിനേരം കൊണ്ടു തീരും പിന്നെയില്ലശാപവും--- ജുയം 

൫ ജിവനുള്ള രക്ഷിതാവിന് കൂടെ നാമും ജീവിക്കും 
എന്നന്നേക്കും ത൯പിതാവിന രാജ്യത്തില് ആനന്ദിക്കും ഓയം 

127 ' ആദിതാളം 
പല്ലവി 

കുതിച്ചു കയറുന്ന ജീവന്െറ ശക്തിയെ 
ഗഹിച്ചില്ലേ ഞാനിതില് സത്ൃത---മുമ്പില് 

ചരണങ്ങള് 
1 മരി) അവനെന്നെ കൂടെ കൊണ്ടന്നു 

ഒരിക്കലേ കേട്ടുളൂപ്ല. ഗമിച്ചു ഞാന് ജിവനില് 
ക അടക്കപ്പെട്ട ഞാന് അവനോട്ടകൂടെ 

അടിയിലിരുന്നൊരു മൂന്നുനാള്--ഭൂവി 
3 ഉയിത്തു അവനെന്നെ കൂടെക്കൊണ്ടന്നു 

ഷരുത്തി പിതാവിന്െറ വലഭാഗേ--സ്വഗ്ലേ 
4 ഉതില്ലരം ഭാഗ്യമില്ലോത്താലൊന്നുമെ 

ബരുത്തിട്ടകെന്നെ നി ദിനംതോറും--- നിന്നില് 
നം 
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3126 ഇംഗ്ലീ വ്വ രൂപകതാള. 

1] മരണം ജയിച്ചവീരാ എ൯കത്താവാം യേശുവേ! 

ഏനെറ മരണവും തീരെ വിഴ്ചങ്ങിയ ജീവനേ! 

 നിനെറ ജീവന് എന്നില്വേണം, വേണ്ടാ സ്വന്ത ജീവിതം, 

നി എന്നുള്ളില് വസിക്കേണം എന്നത്രെ ഏന് താല്ലയം. 

1 ലേകത്തിന്നും -പാപത്തിന്നും ശ്രുശിന്മേല് ഞാന് മരിച്ചു, 

ലിവനെറ പൂതുക്കത്തിന്നും ഉടന് നിന്നെ ധരിച്ചു. 

ഡ്വഗ്ലൃത്തിലിപ്പോളെ൯ ജീവന്, യേശുതാനെന്ന പാഠപ്പിടം.. 

ഒന്നതങ്ങളില് ഈ ഫിീനന് വാഴ്ചന്നെന്തോരാശ്ചയ്യം! 

3 ജീവവെള്ളം ഒഴുകുന്നു നനന്ത്രുന്നെന് ഫൃദയം, 

പൃഷ്ടങ്ങളായ് പുഷ്ക്ിക്കുന്നു ശാന്തി സ്നറേഫം ആനന്ദം, 

ബതെന് പ്രരിയന്നുള്ള തോട്ടം ഇതില് നടക്കുന്നു താന്, 

രാവും പകലും തന് നോട്ടം ഉണ്ടതിന്മേല് കാക്കുവാന്. 

4 നിഡെറ ശക്തി എനെറ ശക്തി എല്ലാററിന്നും മതിദൂുഞാ, 

നിന്െറ ഭക്തി എനെറ ഭക്തി ഹാഃ നിന്നില് ഞാന് ധനവാന.. 

ഏനെറ പ്രിയനെനിക്കുള്ളോന അവന്നുള്ളോന് ഞാനുമായ , 

ക്രൂനില് സ്വന്ത രക്തം തന്നോന് എന്നെ വാങ്ങി തനിക്കായ . 

5 യേ! എന് വിശ്വാസക്കണ്ണു കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണമേ, 

അതില് ഇഹലോക മണ്ണ വീണു മയക്കരുതേ! 

സാത്താന് ഓരോ ചിന്തകളെ ഈച്ചകമ്കെ എന്നപോല് 

അയച്ചാല് കണ്പപോളകള്ളെ ഉടന് നീ അടപച്ചുകൊള്. 

ഠ് ദോകാ വേണ്ടാ ഒന്നും വേണ്ടാ യേശു മതി എനിക്കു, 

സാത്താനേ നി ആശ്ക്കേണ്ടാ കൊണ്ടുപോ നിന് സമ്പത്തു 

കഴ്പോലെ പറക്കുന്നു മേലോട്ടെനെറ ഫൃുദ്യം 

ഭൂമി താഴെ കിടക്കുന്നു ദുരെയതി൯ അശുദ്ധി. 

7 യേശുവേ നി ജീവിക്കുന്നു ഞാനുമെന്നും ജീവിക്കും, 

നിത്്രിവന് നിന്നില്ന്ിന്നു എന്നിലെന്നുഃ ഒഴ്സകും, 

സ്വരത്തില് നി ഇരിക്കുന്നു വേഗം ഞാനുമിരിക്കുദ 

സ്നേഫത്തിന് സസേഗ്ഗത്തിന്നു നിഒന്റ കൂടെ വസിക്കും. 
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129 ആദിതാളം. 
പല്ലവി 

ഉണന്നരുളി---യേശു സ്വാമി 

കുലുങ്ങി ലോകസ്ഥലങ്ങള്-സ്വശഗ്ലാല് 
ഇറങ്ങിവന്നു ദുതന്മാരും---- ഉണ: 

ചരണങ്ങള് 

! ശാലോമിയാ-ദി സ്ത്രികളും പ്രേതാലങ്കാരം കരുതി 
ചാലവെ സു-ഗന്ധവഗ്ഗ-ജാലമോടണങഞ്ഞിട്ടന്നു--- ഉണ. 

2 മശലമ:-യ്യാ കണ്ണീരില് -മഗ്നയായി പാത്തിട്ടന്നു 

ഭക്തി ഭയ-സ്നേഹം പൂണ്ട-പ്പോസ്പലലര് ഉഴന്നിട്ടന്നു--- ണെ. 
3 പാടുപെട്ടു മരിച്ചടക്ക-പ്പെട്ടനാള് മൂ-ന്നായിതല്ലൊ 

ഏട്ടകെട്ടില് മുന്നോ ചൊന്ന-താകെ നിറ-വേറിയല്ലൊ---ഉണ 
4 മുദ്രയയം കാവലം കുഴി-മൂടിയ ക-ല്പതും നീങ്ങി 

ശത്ുജന-ങ്ങൃും പേടി -ച്ചോടി മനം കലങ്ങി ഉണ. 
ക സര്പ്പതല-ചതപെടട്ടെ-തല്ലതി അ-ടിപെടട്ടെ 

ദഗൃതി-മൂടപ്പെടട്ടെ-സ്വഗ്ലുവാതിലു-ള്പ്പെടട്ടെ- ഒണു 
6 ക്രിസ്തു താന് ഉ-യിത്തെഴന്ന വാത്ത ഈ ലോ-കത്തിലെല്ലാം 

സത്യസംഘ -ങ്ങളില്നിത്യം കിത്തനം ചെ.യ്ക്തീടവേണം--- ഉണ: 

മാശി 

1] 30 ഇംഗ്രീഷ് ആദിതാളം. 

പല്ലവി 

ഹല്ലെലു -ഹല്ലെലൂയാ മഹത്വ ദൈവത്തി൯സൂതനെ 
ഫപ്പെലൂ-ഹല്ലെലൂുയാ ജയം ജയം അനന്ത വന്ദിതനേ! 

അനുപ്പല്ലവി 

നല്ലോന അനാദി വന്ത്യന- വന്നു മരി. 
കൂയിത്തെഴുന്നു ഇന്നു- വിജയമേ__ ഫ്ലൂ 

ചരണുങ്ങള് 
| ജയമമത്ു ഘോഷിച്ചു-കൊട്ടംവേതാളത്തെ സംഫരി 
പാപികളെ കുറിപ്പു-മരിച്ചു പാട്ടപെട്ടദ്ധരിച്ചു- 

കുമുറിച്ചു 
കിരസ്തൂ-- ഹല്ലെല്മ 
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൧ 

൭. ചന്-എന്-എന്-എന്-എന് 

വേദം നിറവേററി-നേ൪ തെററിയോരെക്കരയേററി-കാര് മാററി 

പാപികളെ തേററീ-കൊണ്ടാററി ഭദ്രാസനം കയററി-വാഴിച്ചു൦ 

ഹഠഖ്പലു 

ചാവിന് കൂരൊടിഞ്ഞു-മടിഞ്ഞു നട്ടമതിലും ഇടിഞ്ഞു-മറിഞ്ഞു 

ജീവനെയും വെടിഞ്ഞു-ദൈവാലയത്തിര രണ്ടാഷ്ക്കിഴിഞ്ഞു- 

ഒഴിഞ്ഞു--ഹല്ലെലു 

ദൈവകോപം തിനു-പിശാചിന് തിന്മയെല്ലാംഅകന്നു-തകന്നു 

ആവലോട്ടചേന്നു -വണങ്ങിക്കുഞ്ഞാട്ടിന സ്കൃതി പകുന്നു- പുക; 

വിന്. ഹല്ലെലു 
അ ത്തിന് 

] 91 ഇഠഗ്ലീഷ് 
രൂപക 

ഇ-ന്നേശു രാജ-നുയിത്തെഴന്നേററല്ലേലു-യാ! 

ചന്൯നാശ ശാപ-ചാവുകള് ജയിച്ചല്ലേലു-യാ, 

മഹാ സന്തോഷമേ! മഹാ സന്തോഷമേ? 

പരാപരസുതനേശുനാഥനെ വാൃൃക്ണിപ്പാട്ടവി൯ 

ജയഗാിതം പാട്ടവി൯-ജയഗിതം പാട്ടവി൯ 

പകലോനുദിച്ചിരുളോടി ഒളിച്ചിതാ വന്നീടടവിന 

മഹാ സന്തോഷമേ!- മഹാ സന്തോഷമേ! 

ദൈവദൂതന് കല്ല ഒട: നിക്കി-വാതിലി
ല്നിന്നു 

അക്കാവല്ല്യാര മരിച്ചവരെ-പ്പോലെയായ് വന്നു-- മഫാ 

അതിരാവില് പേത്രയോഫന്നാന്മാ-രോടിവന്നഹോ?! 

ശവക്കല്ലറത്കകുള്ളില്നോക്കി വിശ്പസി-ച്ചീടിനാരഹോ-- മഹാ 

] 32 യമുന: കല്യാണി ആദിതാഒം 

പല്ലവി 

ജിവനായകനേ! മനുവേ-ലേ! എന്-എന്-എന്-- ജവ 

ചരണങ്ങള് 

ജിവകൃപയിന്൯ നിജവിയര്പ്പയവെള്ളം -- എനെറ 

മേലൊഴിച്ചു പാപത്തില് നിന്നുണത്ത॥ 

നാവിലൊരു പുതിയ പ്രാത്ഥനയെ പകന്ന--- 

സി മ [൫ 
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ര] തന്നുയിരിന്നിരിപ്പതാം രുധിരം തന്നി-- 

ലെന്നുമിരിക്കുമുഷ്ണും തന്നെനിക്കു 

എന്നുയിരിൽ മരുവും മരണവിഷമൊഴിച്ച__ 

വന്-എന-എന്-എന്-എന് ജിവ 

3 വിശുദ്ധി വരുത്തമാരുതലിന്നാത്മാവിനെ നല്ലി 

ടശദ്ധമാമിരുളെ ന്നുള്ളില് നിന്നകററി 

വിശ്വസം പ്രത്യാശ സ്നേഹ-മെന്നാത്മാവിങ്കല് തന്ന--- 

വ൯-എന്-എന്-എന്-എന്--- ജീവ 

4 ഉയിത്തു മറിയക്ത്കു പ്രത്ൃയക്ഷമായപോ-ലിപ്പാ--- 

പിയാമെന്നുള്ളത്തില് പ്രത്യക്ഷമായവന് 

ഒഴുകും സ്നേഹവാക്കാലെന്നുള്ളമൊക്കെയും കവന്ന- 

വ൯-എന്-എന്-എന്-എന്൯--- 

൭ തന്നുമട ജഡത്തോട്ടമസ്ഥിയോട്ടമൊന്നാ-യെന്നെ- 

എന്നും പിരിയാതവണ്ണം ചേത്തു കൊണ്ടവന് 
തന്നുള്ളം തുറന്നു മന-മെല്ലാമെന്നോടറിയിച്ച--- 

വ൯-എന്-എന്൯-എന്-എന്--- ജവ 

6 ആധികളൊഴിച്ചെന്നെ കാക്കുന്നവന് ഭക്ഷ 
ണാദികഗ തന്നു നിത്യം പോററുന്നവന് 
നിതിവഴിയിലെന്നെ-നടത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന- 
വയ-എന്൯ന്-എന്-എന്൯ന്-എന്--- ജവ 

7 ഞാനവനും അവനെനിക്കുമെന്നും സ്വന്തം 
ഞാനവനൊഴികെ മററാരെയ്യമേ 

തൃതനമറിയയന്നില്ല വനെനിക്കെല്ലാമായ--- 

വ൯.വ൯-എന്൯-.എന് എന്. ജിവ 

] 33 മധ്യമാവതി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

വാനലോകുത്തെഴുന്നള്ളിനാന് ശ്രീയേശുനാഥന് 
വാനലോകമത്തെഴന്നള്ളിനാന്.. ..... കി 

അനുപല്ലവി 
വാനലോകത്തെഴുന്നള്ളി-നാനൊലിവ്യമലയില് നി- 
ന്നാനനമുയത്തി ശിഷ്യര്-വാനില് നോക്കി നിന്നിടവെ വാന 
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ചരണങ്ങള് 

1! വിണ്ണുലകത്തില് നിന്നിറങ്ങി__മനുജനായി 

വന്നു മാഗരുവായ് വിളങ്ങി... ............. 

ചൊന്നു ശിഷ്യരോട്ടപദേശം നയ ചെയ്തു ന-- 

ടന്നറിയിച്ചു സുവിശേഷം. ............ 

മന്നിടത്തുള്ളോക്കു ചോര.ചിന്നി മരിച്ചു മരണം. 

വെന്നുയിത്തു നാല്പതാം നാ.ളിന്നിലം വിട്ടജയമായ വാന 

ല്) മെല്ല്ലിസദേക്കിനെറ ക്രമത്തില്.പുരോഫിത വേ- 

ലസഡ്കു തനെറ സ്വന്തരക്തത്തെ......... 

തൃക്കരത്തങ്കത്തളികയില് ഏന്തിയതിങ്കല് 

മുക്കിയ വിരലുള്ളവനായ് .... .. ....... 

ഇക്കുലപാതകമൊക്കെദ്യൂം തക്കുപരിഫാരം ചെയ്താന 

സ്വഗ്ഗമാം വിശുദ്ധസ്ഥലം നോക്കി മഫാപ്യരോഹിതന്൯ന്--വാന 

3 തന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നോക്കായി.ടടഴവില്ലാത്ത- 

മന്ദിരമൊരുക്കുവാനായി. ........... 

എന്നുമവരോടിരിപ്പാനായ് സത്യാത്മാവെ പ 

കന്നവക്കു കൊട്ടപ്പാനായാി. ........... 

ഉന്നതന് വലഭാഗത്തിരുന്നു പക്ഷവാദം മച്ചയ്ത 

തന്നുടയോക്കു മോചനം---തന്നു രക്ഷിപ്പുതിന്നായി-- വാന 

4 സേനയിന് കത്മന് പരിശുദ്ധന---എന്നു സ്വഗ്ഗീയ 

സേനകള് സ്തൂതിച്ചു- പാടവേ............ 

വാനമാന്ന ശിഷ്യര് മുഖത്തേല്ത്---തിരുക്കടാക്ഷം 

വീണു വിടന്നു വിളങ്ങവേ......... ചി 

വാനവര് സാക്ഷി നല്ലവെ__മാനവറ പാപം നീങ്ങവേ 

കാണികള് കാഴ്ചയില്നിന്നു വാനമേഷഘത്തില് മറഞ്ഞു--- വാന 

,. & 1] 
ലു ത & 

1] 34 ഇഗ്ലഗീഷ തൃദിതാളം 

വ്; 

മഹിമാ.പതിമശിഫാ -- മേഘ. 

വാഹനമതിന്മേല് 

ജയ പ്രഭാവത്തോടഫോ: സ്വഗ്ഗ- 

ലോകത്തിന്നെഴന്നാന 



[| 
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അനുപല്ലവി 

ബഹുദൂതസൈന്യങ്ങള്. ജയഗിതം പാട്ടന്നു 

ചരണങ്ങള് 

മഫസ്സറൂര നഭോതലങ്ങഥ---മേഘ. 

വാഹനം കടന്നു 

ബഹുനിര ദുതഗണങ്ങ ഗഥ-പുണ്യ- 

പാദം കുമ്പിട്ടന്നു 

മഹത്വത്തിനു രാജുന്നു--തുറന്നു സ്വര് ദ്വാരങ്ങള് 

എതിരേററു ദുതസംഘം---മോടി 

ഏറും വിണ്പതിയെ 

അതിഘോഷസേവ ചെയ്ത--കിത്തി- 
ആത്തുപാടി നിന്നു 

പരമണ്ഡലങ്ങ ളില്.പല രാഗം കേള്ക്കുന്നു 

നരലോക രക്ഷകനായ ---ദേഹം 

നാഥന് ഘുണ്ടിരുന്നു 

കുരിശില് തന്നെ ബലിയായ്---നല്ലി 
ഘോഷത്തോട്ടയിത്തു 

മരണത്തെ പാപത്തെ സാത്താനെയും വെന്നു__ 

ജഫഹലോകത്തില് പരത്തില്--എങ്ങും 
ഏകധാ നിറഞ്ഞം 

മഹിമാസനത്തിലങ്ങു. വിണ്ണില് 
വാഴ്ചന്നേശുരാജന് 

ഗഹിപ്പാനത്യത്ഭതം---ജഡം പണ്ട ദൈദവത്വം--- 

ഒയിക്കുന്നു രക്ഷാകത്ത ന--പാരിന് 
ജാതികളഖിലം 

മയക്കങ്ങള് വിട്ട തന്നെ---വാഴ്ത്തി 
വന്ദിച്ചിട്ടവോളം 
വിളുയത്തിന്നു മേലങ്ങു-_ വിളങ്ങുന്നു നായകന്. 

മംത... 

10 

മഹി 

മഹി 

മഹ । 

മഹി 

മഹി 

മഫി 
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൭ 

1 3൭ ഇാഗ്ലീ വവ രൂപകം 

മുള് കിരിടത്താല് മുറിവേറാ യേശുവിന്൯---തല 

മോടിയേവും മാമഹത്വ_മകുടം ചുന്നുട്ട 
ജയമകുടം ചട്ടന്നു. 

സ്വഗ്ഗത്തില് മഹാ.ഉയരത്തില് വാഴ്ചന്നോന്---അതി 

ശോഭയോട്ട മാമഹത്വ.-രാജരജന്൯ താന് 
കത്താധികത്തന് താ൯ 

വാനലോകത്തില്_പരമാനന്ദം തന്നേ-തിരു 

മഹത്വം ഇങ്ങരിഞ്ഞ.ഭക്തക്കാനന്ദം 

തിരുസ്സേഹമാനന്ദം 

കുരിശിന് ലജ്ജകള്._ തരും നിതൃഭാഗ്യങ്ങള്---ബഹു 

കോടികോടി കാലം വാഴ്ചം.ന്വഗ്ലരാജ്യത്തില് 

തിരുരക്ഷ നേടിയോ 

പണ്ടു താന് പെട്ട. കഷ്ടപ്പാട്ടം മരണവും നര - 

പാപികള്ക്കു നിതൃമോക്ഷ ഭാഗ്ൃയകാരണം 

സവിശേഷഘോഷണം. 

136 ഇഗ്ലീഷ് ആദിതാളം 

വ ല്ലവി 

സ്വര്ല്ലോകദൂതരിതാ മതിതെളിഞ്ഞാനന്ദം തേടിടുന്നു സൂര. 

ലോകനായകനെ സ്തൂതിച്ചവര ഹാലേലു പാടിട്ടന്നു 

ചരണങ്ങള് 

സ്ഥാപിച്ചാര ശരീരം മനുസുതര് മാന്യമായ് കല്ലറയില് 

ജിവിച്ചാനവന്താന് മൂന്നാംദിനം ജിവനുടെ പ്രഭയില് 

ചാവിന്ശക്തി നീക്കി മരണത്തിന് താഴ്ന്നിലയിന്നെഴുന്നാന 

ജിവലോകംനോക്കിനിജമുഖ തേജസ്സ്റോടെതിരിഞ്ഞാന്.അവന് 

കഷ്ടുസ കടങ്ങളിനിയവന്നൊട്ടിടാ തെല്ലുപോലും 

ശിഷനായകനാം പിതാവുതന്നിഷ്ടകുമാരനിവന് 
൯ ക 



ചി 

1 

൧ 

ളി 

7 ൮ ട് € 
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ചാവിനിയിവനെ ഭരിക്കയില്ലായതിനാല് നമുക്കു-പുതു 

ജിവനിലിള കാതിരിപ്പതിന്നാവതുണ്ടായി വന്നു 

യോജിച്ചെന് മനതാരവനുടെ ചാവയയിര്പ്പെന്നിവയില് 

യാചിച്ചേന് കരുണാരസമരുളീട്ടവാനിനരനില് 

ഭുവി൯സേനകളെ! എഴുന്നു സര്വ്വേശ്വരനെ സ്തൃതിപ്പിന 

ജിവന് തന്നുടയവലങ്കരമായതിലെന്നറിവി൯ 

സേവിക്കാം തനിക്കു മഹിമയെന്നാള മുണ്ടായീടവേ 

പ്രാപിക്കാം നമുക്കു പുതുജീവഷുര്ണ്ണുതയിന് നിറവെ. 

ട് 4 ഇംഗ്ലീഷ് 

എന് ആത്മാവേ കേള്ക്ക നി നിന് രക്ഷാകത്തനാകും 
യേശുരാജന് വേഗം താന് തേജസ്സ്റോടെ വന്നീട്ടം. 

അപ്പോള് ഈ മണ്ണാംദേഹം പ്രാപിക്കും രൂപാന്തരം 
സ്വര്ലോകാനു രൂപമാം ശോഭ നിനക്കുണ്ടാകും. 

അന്നുനി ആകാരത്തില് മിന്നുന്നതാം നക്ഷത്രം 
എന്നപപോല് പ്രകാഠിക്കും എന്നും എന്നേക്കുമഹഫോ!'! 

കുഞ്ഞാട്ടിനെറ സ്വഗ്ലീയ കല്യാണമഹഫഹോത്സവം 
അത്യാനന്ദം ഏകുന്ന നിത്യമാം വിരുന്നല്ലോ. 

നിന്കണ്ണ്ിരെല്ലാം അവന് തന്കയ്യാല് തുടമ്ത്രരുമേ 
തന്നോടൊന്നിച്ചാലോകേ വാണീട്ടം നീ എന്നേക്കും. 

സ്വഗ്ഗത്തില് നിനക്കുണ്ടാം ഭാഗ്ൃത്തിന്നാധികൃത്തെ 
വര്ണ്ണിച്ചിടാന് നാവില്ല മണ്ണില് വസിക്കുന്നോക്കു 

ഇമ്മാനുവേല് തന്നുടെ വമ്യഹത്വനാളിന്നായ് 
കാത്തിരുന്നതിനേ നി ബദ്ധപ്പെട്ടത്തിട്ടക. 

നാാാ്തത്തതതതതത്തു 
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] 398 ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ഫോ! ഫേ! പ്രിയസ്തേഹിതാ! സോദരാ 

സാദരം തൂണു മേ വചനം...... 

അനുപല്ലവി 

ഹാലാഹല തുല്യ---യായ മായ നമ്മെ 

ഹന്ത! നരകത്തില് തള്ളിക്കളയുമേ--- ഹേ! 

ചരണങ്ങള് 

കായമിരിക്കിലേ-മായയെ ജയിക്കാവു 

കായം പോയാല് പിന്നെ -ന്യ്യായം വിസ്തൂരിക്കുമേ 

ന്യായവിസ്ത്ാരസഭാ-നായകനാമേശുവേ 

മായമെന്നിയെ ഭജ-മായയകലവെ--- ഹേ! 

പാരില് പാപമില്ലാത്ത-ഷുരുഷ്രില്ലായ്ക്കുയാല് 

നേരായ്മരണം നമ്മില്-ഘോരമായ് വരികയാല് 

പാരം പെരുകും കുപാ-ധാരന് നിതിയെ സൃത- 

സാരമേധത്താല് പരി-പൂരണം ചെയ്തു നാഥന്... ഹേ! 

വേദസ്വരൂപ൯ മഹാ-വേദന പരനായി 

ഖേദമധുമധുര-സ്വാദേന മുതനായി 

പാതകം തീത്തു നമ്മെ-നിതികരിപ്പാന൯ുയി- 

ത്താദിഗുരുവാം ക്രിസ്തൂ-നാഥനെ ഭജിക്കെടോ!-- ഹേ! 

പാവനമായ തനെറ ഭവ്ൃയശോണിതം തന്നാല് 

പാപികളായ നമ്മേ-പാലനം ചെയ്തുതിന്നായ് 

പാവനാത്മാവില്നിന്നു-ബോധമുദിപ്പിക്കുന്ന 

ഭാഗധേയനാം ഭക്ത-പാലനെ ഭജിക്കെടോ!-- ഫേ! 

രക്ഷിതാവിങ്കല് നിന്നു-രക്ഷയെ ലഭിക്കാതെ 

കക്ഷി ദൈവമായ്യല-ഭിക്ഷൃക്കള് നടന്നുട൯ 

കക്ഷാഗ്നിപ്പോലെ മുത്യ-ശിക്ഷാരൂപമായ് ദിവ്യ 

ലക്ഷണ ഫഹീനമായ-രക്ഷസ്സില് രക്ഷചൊല്ലം-- ഹേ! 
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പാപി! അനുതപിക്ക പാപി! അനുതപിക്ക 

പാപി! അനുതപിച്ചാല്--പാപമോചനം വരും 
ഇത്യേവം പറയ്യന്ന--മര്ത്യനെ ദുഷിച്ചഘ- 

ദുത്യമായ മായയില്--മര്ത്യാ! നി മുഴ്ണകായ്ത്ക--- ഹോ! 

കിസ്ത്ോ ജഗല് ഗുരോ!--ക്രിസ്ത്റോ പരലഗുരോ! 
കിസ്ലോോ വേദ ഗുരോ!--ക്രിസ്ക്റോ വിജ്ഞാനഥുരോ! 
കിസ്ക്റോ ദൈവപുത്രാ--ക്രിസ്ത്ോ മനുഷ്യപുത്രാ! 

കിസ്ത്റോ! രക്ഷ രക്ഷ മാ ഇത്യേവം സ്തൃതിക്കെടോ!--- ഫേ! 

139 ദ്വിജാവന്തി (സുരുട്ടി) ആദിതാളം 
പല്ലവി 

നാളകള് പോയിട്ടന്നു---സേഹോദരാ! 
നാളകള് പോയിട്ടന്നു. ........ 

അനുപല്ലവി 

നാളുകള് നാലുവിരല്---നിളമുള്ളതിനാല് 
ചേലോട്ട നിയിതു--ചിന്തിച്ചുണന്നകൊള്കാ-- നാളുകള് 

ചരണങ്ങള് 

ഘുവ്യം പിഞ്ചും വിളഞ്ഞും--പഴത്തുമൊര_ 
മാവില്നിന്നു വിഴംപോല്. ചി] 
ചാവാല് പിടിപെട്ട നി൯--ചുററിലുള്ള അനേകര് 
ഭൂവിതനിന്നെടുക്കപ്പെ---ട്ടീടുന്നില്ലയോ? നിനന്െ൨._. നാ 
തത്ത തുള്ള പോയില്ലയോ?---സഹോദരാ! 
എന്തിങ്ങനെയിരിക്കുന്നു?...... 
ഹന്ത! എന്നേക്കുമായി--നിന്െറ ഭവനമതില് 
ചന്തമോടിരുന്നിടാ--മെന്നോ നിനയ്ത്കുന്നു? നിന് 
ഇന്നും ദൈവം കനിഞ്ഞയ്യോ!-_ജീവനോട 
നിന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നഫോ? 
മന്നത൯ കനിവെ വെ--ടിഞ്ഞു നടന്നാല് മൃത്തൃയ 
ഒന്നും ഒരുങ്ങാ നേരം.നിന്നെയെടുത്തീടം നിന്. 

റ് 
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യേധ കുരിശില് നിനക്കായ്_.സഫഹോദരാ! 

ഏറിമരിച്ചതോക്ക!...... 

ലേഥാവയം താമസിയാ-തേശുവി൯ പാദത്തെ നി 

ആശ്ലേഷം ചെയ്തുവനില്.വിശ്വസിച്ചാശ്വസിക്കു൦ നാള 

ഇഷ്ടകാലമിതയ്യയ്യോ!-സഹോദനാ! 

കഷ്ടകാലം പിന വരുന, 

ഇഷ്ടകാലത്തില് ഗുണ-പ്പെട്ടിടായ്ക്കില് നരകാ- 

രിഷ്യതയില് വീണയ്യോ!-കഷ്ടമുഴന്നിട്ടം നിന്--- നാള 
ടം 

140 ഹരങജു രൂപകചാപ് 

പല്ലവി 

മറന്നുപോ.കാതെ നി-മനമേ!_ജ്വന്- 

പറന്നപോ.കും വേഗം-ജഡം മണ്ണാ-യീട്ടമേ। - 

മറന്നുപോ-കാതെ നി-മനമേ! 

ചരണങ്ങള്ൾ 

പിറന്ന നേരം മുതല് -നിന്നെ -എപ്പോള് 

മുറിച്ചീടാ.മോ എന്നു-മരണം നില്ക്കുന്നേ! 

കറഞ്ഞോന്നും-താമസമെന്നേയ-നിന്നെ 

മവലോക്വത്താക്കീട്ട.വാനൊരുങ്ങുന്നേ! മറന്നു 

രക്മി സു-ഖം ധനം -എല്ലാം-സവ്വ.-- 

ശക്തന് നിന്നെ വിളി.ച്ചിടടന്ന-കാലം 

മാത്രനേ.രം ജപം_ചൊല്ലാ൯ കൂടെ. 

ചേത്തിട.മോ? ഇല്ല!-ഇല്ല!--ഇ-തെല്പാം-- മറന്നു 

മൃത വ-ന്നീട്ടന്ന_കാലം-.ബാല്യ--കൌമാര. 

യെൌവ്വന വാദ്ധകൃമെന്നോ? 

രാത്രിയതോ പകലെന്നോ-ഏന്തോ 

മര്തൃരറിയയന്നി.ല്പന്ത്യകാലത്തെ- 
മറന്നു. 

വീട്ടില്വെ.പച്ചൊ കാട്ടില്_വെച്ചോ-അതി. 

കോഷ്ടമു-ള സമു.ദ്രത്തിങക്കല്.-വെച്ചോ? 

കട്ടില്കി.ടക്കയില് വെച്ചോ-മുത്യ 

മറന്നു 
വെട്ടവാന്._മൂര്ച്ചകൂംട്ടുന്നെങ്ങു. വെച്ചോ?-- 

രോഗാ ക്ഷാ-മം ശണ്ട_കൊണ്ടോ.-വിഷ- 

നാഗംപദുഷ്ടമൃഗം.മിന്നിടീ_.കൊണ്ടോ? 
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വേറെ വി.പത്തുകള്_കൊണ്ടോ.ജിവന്_ 

മാറും കായം മണ്ണൂാ.യ്ത്കീരും നി.കണ്ടോ!--- മറന്നു 

ഇപ്പോഴൊ.-രുങ്ങേണം_നെഞ്ചേ!.ഇനി 
പില്ലാടാ-കട്ടെന്നു_വെക്കാതെ.നെഞ്ചേ! 
തല്പര  ന്നേല്ലിക്ക.നിന്നെ_.എന്നാല് 

സ്വരപ്പൂര.ത്തില് എന്നും_വാണിടാം_പിന്നെ--- മറന്ന 

ാ കെ. 

14.1 ആഹരി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

മുത്യ വന്നണയും_നിനക്കു_നിന് വിട്ടുകാര്യം 
കൃതൃമായൊരുക്കുക വേഗം... ..... ം 

അനുപല്ലവി 

ത്യ വന്നണയ്യമയ്യോ!_കത്തനുറയില്നിന്നു മണ്. 
കട്ടയാം ശരി രമിതാ_-വെട്ടവാന് വാളുരീട്ടന്നു--- മുത 

ചരണങ്ങള് 
നതദേവവചനമാ_മിതു നിനക്കു ഇന്നറിയിച്ചിട്ടന്നയ്യോ! നീ മന്നര്മന്നനാം മശിഹാ_സന്നിധിയില് നിന്മരണം 
വന്നപിന്നില്ലേണ്ടതെന്നു.ഉന്നിയുണന്നെഴുന്നേല്ല.. മുത്യൃ 
വെട്ടുവാന് വാള് മിനുക്കുന്നയ്യോ! നിന കണ്ഠമതില് 
തിട്ടമായ്വന്നു വീണീട്ടമേ!......... 
എത്രയും നി൯ നല്ല മേനി_യത്രയും വേഗം പൃഴ്ചത്തു 
കഷ്ടമഴയുന്നതിന്ന-ട്ടത്തിരിക്കുന്നയ്യോ കാലം !--- മുത 
മെത്തയില് കിടന്ന നിന്ദേഹം.അയ്യോ! നാളെ 
വെട്ടിയ കുഴിയില് കിടക്കും 
ചത്തനിന് മേനിയെ തിന്നു_തൃപ്ലിവരുത്തുവതിന്നാ. 
മ്ലാത്തിരിക്കുന്നേ വൃഴചക്കുള്_ഉററു ചിന്ത ചെയ്ക മൂഡാ!---- മുത 
പുത്രകളത്രങ്ങളും നിന്െറ.മിത്രവഗ്ഗവും 
ററി നിന്നു കണ്ജിര് തുകവെ......... 
കെട്ടി വലിച്ചിടും കഫം. വട്ടമായ്യരുട്ടും കണ്ണൂം 
വിട്ടകന്നു നീന്നില്നിന്നു.തിട്ടമായ്ക്കോയീട്ടം ജീവന മുത്യ 

ടത 0 എ ലായ 
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142, ഭൈരവി ആദിതാളം 
പല്പവി 

നമ്പവേണ്ടാ! ഉലകം നമ്പവേണ്ടാ! 

അനുപല്ലവി 

നമ്പിടേഞ്ടാ ) ക റ ഈയ്യലകം “എല്ലാം മായയെന്നു ശ്ലോമോ൯ 

നല്ലപോൽ അറിഞ്ഞുചൊന്നാന്൯ ഈ ഭൂവി അലഞ്ഞുഴന്നു- നമ്പ 

ചരണങ്ങള് 

1 നന്മചെയ്തല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമുതകാ നിനക്കു 

ഇന്നോ എന്നോ മുത വരും എന്നതിനാല് ഭൂവസ്ഥിരം-- നമ്പ 

൭ മന്നര് മഹത്തുക്കള് ബാലര് ധന്യരുമരക്ഷണത്തില് 

ഇന്നിലം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോം പിന്നെ വഴക്കൊന്നുമില്ലാ- നമ്പ 

3. കായമതു ജീവന് വിട്ടു മാറിയൊരു നാള് കിടന്നാല് 

മാതാ മക്കള് ഭാര്യ ബന്ധുവായവരകന്നു നില്ല നമ്പ 

4 പിള്ള കല്ലറ വരെയയം പെണ്കൊടി വാതില് വരെയും 

തുള്ളിട്ടം തോഴര് പൊരുള് കൈക്കുള്ളവരേയുക്ള്യ, നിയ്യം--- നമ്പ 

ട ആശയായ് നിനെറ സ്വാന്തത്തില് യേതുവെ ഭജിച്ചു നിത്യം 

ഓശയായ് ജപം തൃടന്നാല് നാശമില്ലാ വേറൊന്നും നീ-- നമ്പ 

143 ' ചെഞ്ചെരുട്ടി ത്രിപുടചാപ് 

പല്ലവി 

പാപത്തിലിരിപ്പതു മോശം -തവ പാപം തന്നേ നാം... .... 

ചരണങ്ങള് 

1] പാപത്തെ മോചിപ്പുതിന്നായി ഭുവില് 

പാപമില്ലാത്തേശ ജാതനായെന്നു 

പാപീ! നീ ഭക്ത്യാ ചിന്തിക്കാതിരിക്കില് 

പാപം__പാപ൦പാപം-__ എപ്പോഴോ പാപ 

൭ തന്നുടെ ജിവനെ ചിന്തിയാതെ താന് 

വന്നു മരിച്ച നിനക്കായി സത്യം 
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ഇത്രമേല് നിന്നെ സ്നേഹിച്ച ശ്രിയേശുവെ 

ഭക്ത്യാ--ഭക്ത്യാ--ഭക്ത്യാ--ഭജിക്ക--- 

പാപിയാം നിന്നെ തിരുരക്തത്താലെ 

പാപത്തില് നിന്നേതു വിണ്ടുകൊണ്ടല്ലോ 

ഫന്ത; നി ചിനത്തിച്ചുണന്നകൊള്ളായ്ക്കില് 

ഹാഹാ! ഹാഹാ! ഹാഹാ! ദുരിതം---- 

മാതൃന്മാര് രക്ഷപെടേണ്ടതിന്നായി 

കിസ്നലേശുവെന്ന നാമം നല്ലപ്പെട്ടു 

മറെറാരു നാമവുമില്ല രക്ഷാത്ഥം 

ക്രിസ്തം ക്രിസ്തു ക്രീസ്തം നമിക്ക--- 

ശ്രിയേശുക്രിസ്തനെ സേവിച്ചുകൊള്്കില് 
ശ്രിയം സൌഭാഗ്യവും സൌലഭയ മാകും 

ശ്രിയേശുദേവന് താന് എല്ലാവരാലും 
ധ്യേയന് ധ്യേയന് ധ്യ്യേയ൯ നിണ്ണ്ൂയം--- 

കത്താവില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ 

കത്താ നരകത്തിലാക്കിട്ടം സത്യം 
കത്താവിന് കല്പന ലംഘിപ്പോക്കയ്യോ! 
കഷ്ടം! കഷ്ടം! കഷ്ടം! അധികം--- 

യേത്ുചരിത്രത്തെ വായിച്ചുകൊണ്ടു 
ആശു നി തത്ഭക്തനാകുക എന്നാല് 
കുഥലമായിീട്ടം അല്ലായ്ക്കിലാത്മ - 
നാഗം നാശം നാശം ആയിട്ടം--- 

ഫിന്തുസ്ലാ൯ 

പല്ലവി 

വരുന്നു നാരമയ്യോ?---സോദോമിന്മേല് 
വരുന്നു നാഗമയ്യോ! 

അനുപല്ലവി 
വരുന്നു നാശം തിരിഞ്ഞു നോക്കാ - 
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പപാവ 

വാവ 

വ്വാവ 

പപാവ 

പാവ 

ഏുകതാളും 

താ।ഞ്ഞു സീയോനേ'---വിരഞ്ഞോടുക നി വരുന്നു 
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ചരണങ്ങള് 

അഗ്നിമഴ വരുന്നയ്യോ! __ ഭായയ- 

മക്കളും നിയ്യം വെന്തിട്ടം 

വെക്കം നി ഓടാതെ നിന്നാല് നിത്യ- 

അശഗ്നിക്കിരയാകുമയ്യോ!-__ 

നാളെയെന്നു നി ചൊല്ലാതെ അര- 

നാഴികപോല്ും നില്ലാതെ 

പാഴ്ചവാക്കു ചൊല്ലിക്കാലം-൦“എല്പാം 

പാഴില് കള ഞ്ഞിടാതയ്യോ!-- 

സോദോം കുടികളി൯ വാക്കു--അതി- 

പാതകനെറ ചതിവാക്കാം 

കാതതിന്നു കൊട്ടക്കാതെ---അഗ്നി- 

ബാധയില് വെന്തഴിയാതെ- 

അയ്യോ മഹാപാപി; നിന്മേല്---നസ- 

റയയൂ൯ വെച്ചിട്ടള്ളോര൯ന്പു 

അയ്യോ! ചെറുതല്ലെന്നോക്ക൦-ഇതു 

പൊയ്യെങ്കില് ക്രൂശിന്മേല് നോക്ക!--- 

ക്രൂശില് കിടപ്പതാരയ്യോ-പര- 

മേശ സുതനാകുന്നയ്യോ! 

നിചപാപീ! നിനക്കല്ലോ-ആ- 

കാശ ഭൂമദ്ധ്യേ തൂങ്ങുന്നു 

ഉള്ളമതു പൊഞ്ങുന്നില്ലേ?---നിനെറ 

വല്ലഭന് വേദന കണ്ടും? 

വെള്ള മൊഴ്ചകും പോലയ്യോ!--ചോര - 

ഹഎീല്പാം ഒഴ കുന്നിതയ്യോ!- 

പാപി! തിരുമുഖം കാണ്ക---അതി 

പറപിീ! ശിരസ്തതു കാണ്ക 

പാപി! അവന് പ)റം കാണ് ക-ൂശില് 

പാപീ! വിരിച്ച കൈ കാണ്ക്'-- 

പാപീ! തുഉച്ചകാല് കാണ്ക തുറ 

ന്നോരു വിലാവിനെ കാണ്ക! 

പാപീ! തിരുമേനി കാണണ്്ക---അതി 

പാപീ! ഓട്ടം ചോര കാണണ്ക'--- 

വരുനാ 

വരുവാ 

വരുനാ 

വരുവാ 

വരുന്നു 

വരുന്ന 
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പാപി! തിരുസ്വരം കേള്ക്ക---അവന് 

ജിവ൯ വിട്ടവതും കാണ്ക! 

പാപി! കോപാഗ്നിയെ കാണ്ക---തന്മേല് 

ആ തി കത്തുന്നതും കാണ്ക!--- വരുന്ന 

സോദോമിലെ നിന്െറ പാപം-__-കൊണ്ടു 

പപാതകാ! നിന് ജീവനാഥന് 

വേദനയോട്ട ക്രുശിന്മേല് _ഈ 

പാട്ടകള് പെട്ടിട്ടന്നയ്യോ!__ 9 വരുന്ത 

കത്തനാകുമിവ൯ വാക്കു-__പഴ- 

തററതെന്നുള്ളിലങ്ങോക്ക 

പുത്രാ! ജിവന്നായിട്ടോടെ---ന്നിതാ 
എത്രയ ൯ പോട്ടരന്ത്കുന്നു__ വരുന്നു 

കണ്ണൂിര തുകിയ്യരന്ത്കുന്നു__അവന് 
നിന്നെ കണ്ടുള്ള കുന്നു 

പൊന്നേ! കണ്ണോ! വാ എന്നയ്യോ!__.ഇതാ 
നിന്നെ വിളിക്കുന്നിതയ്യൊ!__ വരുന്ന 

കാപ്പി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ഓഹോ! പാപമാഗ്ഗം വിട്രോടായോ? 
ഉള്ളമേ! യേശു അന്പെ തേടായോ? 

ചരണങ്ങള് 

വ൯കൃപയായി,__ദേവന് അന്പായി 
വപന്നതില്ലയോ ഭൂവനേ നിനക്കായി? ഓഹോ! 
നാല്പതു നാളായ്---തീപ്പശിക്കാളായ് 
നാഥനു ഉപോസിച്ചീലേ നിനക്കായി? _ ധാഫേധ! 
ദുൃതലേ ജനിച്ചു, വേദന സഹിപ്പ 
ദുഭാരം അഖിലം താനേ വഹിച്ചു. പാ! 
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റ കുരിശതിത അറഞ്ഞു.-.കവറകം പതിഞ്ഞ 

ദുരിതം നിനക്കുതിനാലെ കുറഞ്ഞു... ഓഫോ! 

5 ക്ഷണം ഇഫം അഴിയ്യും,__വിധിദിനം അണയും 

തുണ അവന ആക്കോ? അഴല് അവനൊഴിയ്യം.._ഓഫ്മോ! 

6൫ അയോ! എന് മനമേ! --പ്പൊയ്യെ ദുവനമെ! 

അഴിയാഭാഗ്യം ചിന്തിക്കു അനുഭിനമെ!--- ഓഫോ! 

146 ക്വാ ആദിതാളം 

പല്ലവി 

നില്ല! നില്ല!---പാപിയേ! 

നോക്കുക! നിന൯_പാഥയേ- 

അനുപല്ലവി 

വെക്കരുതെ-_പാദം ഇനി 

ത49 വഴി---കാണും മുന്പേ, നില്ല, 

1 മുരഖനാം പി-ശരാചു ശത്ര-ശീഘ്വം-കൈ-വിട്ടിട്ടമേ 

തക്കവഴി-അല്ല നാശവക്കിലല്ലോ-നിനെറ നില-- നിള്ക് 

2 നാളെയോ ഇ-ന്നോ എന്നോ-കാലം ഒടുങ്ങും എന്നു 

ദവേളയറി -യാതുള്ള നി-പാഴിലഴി-ക്കല്ലെ ഇന്നു--- നില്ല, 

1 കാലിനടട-ത്തല്ലയോ കോ-ടാലിയാം മ-രണവും* 

കാലമുള്ള-കാലം ഭക്തി -കാലിലണി.ഞ്ഞു നടക്കു നില്പ്പ് 

4. പെട്ടന്നു മ-രണം നിന്നെ -വെട്ടുവാ൯ വവന്നിട്ടമ്പോഗ 

ദുഷ്ടനായ 2൪. നിനെറ മുമ്പില് - കാട്ടിമേ നിന്-പാപമപ്പപോള് - നില്ല! 

7 ശരന്തൃവിധി.നാളിരല് ലോകം വെത്തുരുകി.പ്പോകുമ്പോള് 

എത്തരിഷ്ട-നായിട്ടം നി. സ്വന്തരക്ഷ-നേടിടാഞ്ഞാല്-- നില്ല! 

4 നിത്യം അഗ്നി -കൂപത്തില് നി-ചത്തിടാതെ നീറുവാ൯ 

പത്തനം വ! _ധിക്കമ്പോള്നീ.എത്രയോ.ഖേദിക്കുംപോക
ാന്.നിളു! 

മത്ത 

എ. ആനന്ദ ഭൈരവി രൂപക്ചാപ 

പല്ലവി 
[ഛി 

രക്ഷപെടാന് ഇതേ കാലം! 

നല്ല മാലം; നല്ല കാലം! 
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അനുപല്ലവി 

രക്ഷണ്യ സവിശേഷ വചനമിതാമെ- 

ചരണങ്ങള് 

പാരിന് മായ ജമ്പ_ ത്തിന്നായി__യേശു 

പര൯്ത൯മാ__കൃപയെ ഉ പേക്ഷിച്ചി-ടായ്ക്കിന--- 

ഇഹലോക-_സ്സേഹം വി---നാശ---ഇതില് 

ജണങ്ങാതെ--മോക്ഷത്തെ---കരുതുവി൯---വേഗം--- 

ഭയവ്യം സന്ദേഹവും ന്ക്കി൯---യേശ്തു 

പരന് രക്ഷി-പ്പാന് ശക്തി---മാന് കൃപാ--പുണ്ണന്-- 
നരവരന-താനായി---വന്നു __യേശ്ത 
നരപാപത്തിനു. യാഗം-ചെയ്തയി---ത്തല്ലോ_.. 

തിരുരക്തം നിന് പാപ __ത്തേയും__നിക്കും 

ക്ഷണം തിരു_.പൃണ്യത്തില്ശരണം വെ---ച്ചിട്ടകില്--- 

കൃപയാല് അ. ല്ലാതാക്കും__ മോക്ഷം---കിട്ടാന് 
കഴിവില്ല, തിരുകൃപ__തേടിക്കൊള്---വേഗം- 

ഐം ടം... 

149 ജാവളി ഏകതാളം 
പല്ലവി 

കാലം പാഴില് പോക്കൊല്ലാ__വേഗം 
യേശുവിന്നരികില് നി വാ---ഫേ! പ്രിയനേ! 

ചരണങ്ങള് 
കാലമതോത്താല് സ്വപ്പസമാനം; 
നാളൂകളോടിപ്പോം നാം അറിയാതെ. 

മിന്നല് പിണര് പോല്. ._മാനുഷനുകള്ള 
മന്നിലെ ജീവീതം എന്തവനോത്മാല്?__ 

പുല്ലിനു തുല്യം. ധുമം പോലെയ്യം 
അപ്പയോ മനുജന്? ഇല്ലൊരുസാരം-_ 

ഥി ലോകത്തി൯ മാനം. ശക്തി ധനങ്ങള് 
ആകവെ നശ്യമെ__ന്നോത്തറിയേണം__ 

എത്രമനോജ്ഞന--യേശു മഹേശന് 
അത്തലകററുമെ---നീ വരുന്നാകില്__ 
രക്ഷാസമയം._ഇക്ഷണമത്രെ 

രക്ഷപെട്ടീട്ടക---താമസമെന്ന്യേ__ 
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149 സൌരാഷ് 6൭൦ ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ദേഹം മണ്ണാ-കും മുമ്പേ തേടിക്കൊള്! ദൈ-വ കൃപാ 

അനുപല്ലവി 

ലോക വാഴ്ഗ-ഒടുങ്ങും -കാലം വാഴ്ചവാന്൯ 

ഏക രക്ഷാകു-രനാം -യേശുവെ ചേന്നുകൊള്ക--. ദേഹം 

ചരണങ്ങള് 

1 ബാലത, കോമളത്വം-വാട്ടം പുവോട്ട തുല്യം 

ബലവും രക്തത്തിളപ്പം-സൌഖ്യവയം എല്ലാം 

പാരില് ആക്കം ഉറപ്പാ൯ പാട്ടള്ളതല്ലയല്ലോ--- ദേഫം 

2 രോഗങ്ങള് അങ്ങുമിങ്ങും, ദേഹത്തില് ചാത്തിടുന്നു 

ഏകന് കല്ലിച്ചിട്ടമ്പോള്-ഏകമായവ 

വേഗം കൂടി ഞെരുക്കും-പോകും ജീവന് അതിനാല്-- ദേഹം 

3 ചുററില്ും ആപത്തുകള് -തുക ബഹുവായിങ്ങുണ്ടേ! 
തെററി നില്ലാന് നിനക്കു.ശേഷിയില്ലയ്യോ! 
പററിക്കൊള് നീ പരനെ ഭയന്ന കൊള് നേരമെല്ലാം... ദേഹം 

4 കാഴ്ച മങ്ങീട്ടം മുമ്പേ കാതടപ്പിട്ടം മുമ്പ 

കായമെങ്ങും തരിച്ചു -മരവിക്കും മുമ്പേ 

ബോധം നിങ്ങിട്ടം മുമ്പേ ഭിതിപിടികൂട്ടം മുമ്പേ--- ദേഹം 

5 ക്രുരപ്പേക്കൂട്ടം വന്നു. കൊണ്ടുപോയിട്ടം മുമ്പേ 

ഘോരപാതാളത്തിയില്_വിണുപോം മുമ്പേ 

കാരുണ്യ കത്തന് യേശു -നാഥനെ ചെന്നുകൊള്ക.-- ദേഹം 

ട്ടും... 
10 ആദിതാളം 

പല്ലവി 

൮൯ പേ മുന്പേ നടക്ക.മേലോട്ട ലക്ഷ്യം നോക്കി- അയ്യോ! 

പിന് പേയയുള്ളവ തിരേ--നി ഉ. 

പേക്ഷിപപ്പോട്ടക നേരേ--വേഗഭ... മുന്പേ 

അനുപല്ലവി 

ഡ്രോം പകയും എങ്ങുംപങ്കം നിറഞ്ഞ ലോ ...ഇതിന 

ഡംപക്൦െ ആകെ നീക്കി ഇതിന 

ഇമ്പം നന്നല്ല എന്നു---വേഗം --- മുനപേ 
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ചരണങ്ങള് 

സമ്പാദ്യം ബന്ധുജനം-_ അമ്പാരമായ ധനം 
അന്പുള്ള തരുണി സൃതമ്മാര.-ഒന്നും 
നമ്പാതെ ഓടി ഗമിക്ക.എല്ലാപിമ്പേ വിട്ടോടി ഗമിക്ക--ക്രിസ്സന് 
സമ്പല് ഗതിക്കു ഗമിക്ക__ വേഗം--- മുന്പേ 

ഒട്ടം നില്ല്രാതെ ഇങ്ങു--ദുപ്യജന വഴിയില് 
ഓട്ടം തുടന്നു വേഗം-ശക്തി കൂട്ടി ഗമിക്കു വേഗം._നിന്നാല് 
ഗോഷ്ടി ചെയ്യും പേലോക൦പുറ- 

കോട്ട തിരിഞ്ഞു പോകും---വേഗ-_ മുന്പേ 

ഒന്നും ഭയപ്പെടാതെ--നന്നേ ധൈധയ്യപ്പെട്ടക 
മന്ദം ഭവിച്ചിടാതെ.-നിദ്ര സ്വപ്പം പിടിച്ചിടാതെ---സുഖം 
ഒന്നും ആശിച്ചിടാതെ__ക്ഷീണം 
ഒന്നും മതിച്ചിടാതെ __വേഗം. മുന്പേ 

ഖേദം നിന്ദയില് വേണ്ടാ-സോദോമില് ന നോക്കേണ്ടാ 
ഭമാദിക്കേണ്ടാ നീ മൂമൌ -യേശുനാഥനെറ ചിന്മയോടെ-മനോ_ 
ഭഖദം ധരിച്ചു കൂടെ--ധ്യാനം 
വേദത്തില് വെച്ചു പാടെ __വീണ്ടും--- ൽ മുന്പേ 

വഞ്ചിച്ചീട്ടന്ന പേയെ_ അഞ്ചാതെ ആയുധങ്ങള് 
നെഞ്ചില് ധരിച്ചു കാലെ-കൃപ വാഞ്ഞിച്ചു ശക്തിയാലെ.പഞ്ച 
ലാഞ്ചരനം ഭനാക്കി-_മേമെ__ദിവ്യ._ 
സഞ്ചാരം ചെട്തു കാലെ---വേഗം---- മു൯പേ 

നാ റ്ാള്ലഛം...... 

1251] ബിഫാക രൂപകം 
ലോകധനമാന_- വീയ്യപരാക്രമ - 
ശക്തികളാല് സ്വഗു--രാജ്യത്തിലെത്തുമോ? 
നില്ലയയില്ലെന്നും നി.നയ്ക്രാതെ പോകമേ 
ശോകം പിടിപെട്ടിട്ടം---വെക്കം നശിച്ചീട്ടമേ-_ഹേ! മനുഷ്യാ 
പുണ്യകമ്മക്രിയാദാനങ്ങള് കൊണ്ടു നി 
പണ്യലേോകത്തെ ക--വന്നു പിടിക്കമോ? 
കിസ്നേശുനാഥ൭നെറ...രക്തം കൂടാതെ നി 
സ്വസ്ഥാനം കഞ്ഞെതുതുമോ? ദുഃഖാപഹം വന്നെത്തുമോ?__ 

ഹേ! മനുഷ്യാ നാനാവിധാചാമ.-_ ജാരിഭേദങ്ങളെ 
കാല്വരിക്കുന്നേല് ത... കത്തില്ലെ ങ്കിസ്തൃതാന് 
പുണ്യരക്തമൊഴി_.പ്ഛില്ലെ സവ്വക്കായ്യം 
കാല്കരം തറപ്പില്ലേ.കുരിശിയ്മേല് മരി പ്വില്ലേ?. ഹേ! മനുഷ്യാ 
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4. കള്ളക്കഥകളാല് ഉള്ള--മറിച്ചു വ൯ 

കള്ള സമാധാന--ത്താല് നിന്െറ ജീവനെ 

പൊള്ളിച്ചുകൊല്ലുന്ന.--കള്ളപ്പിശാചിനെ 

ഉള്ളില്നിന്നകററിട്ടക-ചെല്ലക യേശുഅരികില്. ഹേ! മനുഷ്യാ 

ട് ആദിമുതലവന്---ആളെക്കൊല്ലീയെന്നു 

ആദിനാഥന് ക്രിസ്കൂതാ൯ ചൊന്നതോക്കെടൊ! 

ആദം പിഴപ്പെട്ട---നാളതൊട്ടിന്നോളം 

അലഞ്ഞുംകൊണ്ടുലകത്തില് ചലനംചെയ്യതുനിത്യം- ഹേ! മനുഷ്യാ 

6 ആശു നീ സുക്ഷിച്ചു-- വെക്കാതെ നിന പാപം 

യേതുക്രിസ്മുവിനോ--ടേററുപറക നി 

പുണൃതിരുരക്തമാം--തീത്ഥേ കുളിച്ചെന്നാല് 

വന്നിട്ടം ഭക്തിയും മുക്തിയും ഇതു സതൃം ഫേ! മനുഷ്യാ 

1] 0൧, ഖരഹരപ്രിയ ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ചേതന്നൊരിടം ഏതു”? പാപി! നി ചേരുന്നൊരിടം ഏതു്? 

ചരണങ്ങള് 

1 ചാവിന് നിഴല് പരന്നു ജിവന് ഉടന പറന്നു 

ആയുസ്സിന് അസ്തമാനം ആയ പിന് നിന്െറ ആത്മാ ചേരു 

2 ലോകം കടന്നുപോകും ശോകം മാത്രം ശേഷിക്കും 

ന്യായവിധി അടുക്കും ഭയങ്കരമാം അന്നാളില് --- ചേരു. 

3 കത്തന് വെളിപ്പെട്ടമ്പോള് കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോള് 

മാമഹിമയോടപ്പോശ മേഘങ്ങളില് വരുമ്പോഗ-- ചേരു. 

4 ഓടി രക്ഷകന്നിടം തേടി പാപമോചനം 

നേടി രക്ഷയിന് ഭാഗ്യം പാടി ജിവിച്ചിടാഞ്ഞാല്-- ചേരു. 

ടട ്ജാത.--- 

193 ഫരജു ആദിതാളം 

പല്ലവി 

പാപികളിന് രക്ഷകന് താ-നിവന് പാദം വണങ്ങിട്ട നീ! 

ഇവന് പാദം വണങ്ങിട്ട നീ!.......ഇവ൯ 

1] പാപശാപ്പം തീര്പ്പാന് പാരില് ജനില്ചപൊരു 

ദേവസുതനാകുമേതു നായകനിവതഠി
ക- പാപി 
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2 ആദിവചനമായ് ഭേദമെന്നിയെ നിന്നു 

മേദിണിയോടഖിലവും മോദമായ് ചമച്ചതിവന്--- പാപി 

3 ആദിപിതാക്കഗള്ക്ക.ങ്ങേകശരണമായി 

സാദരം നിന്നൊരു ദിവ്യ ദാനവസ്തവായതിവന്-- പാപി 

4 ദിവ്യ ബലികള്ക്കൊ__രവ്യാജശക്തിയായി 

ദിവ്യമായിരുന്ന നിതൃഹവ്യവസ്തുവായതിവന്___ പാപി 

൭ ക്രുശില് മരിച്ചതാല് നാശമൊഴിച്ചു താന് 

ആശയം തെളിഞ്ഞുടന് പ്രത്യാശയിന്വഴി തുറന്നാന്--പാപി 

6 ജിവനില് ഷുകേണ്ട വാതിലാം തന്നിലൂടെ 

ആവലായട്ടപ്പോര ദിവ്യ---ജിവനില് കടന്നിട്ടന്നു-- പാപ 

104 ആദിതാളം 
പല്ലവി 

പാപക്ഷമ ലഭിപ്പാ൯ സമയമിതേ-അയ്യോ! 

കോപാഗ്നിയിന നാള് കൊട്ടതാമേ 

ചരണങ്ങള് 

1] ക്ഷണത്തില് ഈ ലോകവൃയം അതിലുള്ള വസ്തക്കളം 

നിക്കമെന്ന്യേ വെത്തുപോകുമേ-പോകമേ_. പ്പാപ 

2. ഇന്നിരിക്കുന്ന ജീവന് നാളെയിരിക്കുമോ എ__ 
ന്നോത്തുകൊള് മന.മുരുകി-ഉരുകി__ പാപ 

3 ആസ്തിസ്ഥാനമാനങ്ങള് നാസ്ത്രിയായിട്ടമയ്യോ! 
ക്രിസ്തുവിന് പാദം ചേരു നി ചേരു നി__ പാപ 

4 ജീവനെറകൂട്ട മണ്ണായ്---പോകും മുന്നമേയിതു 
അറിഞ്ഞു വണങ്ങ് മനമേ_മനമേ__ പാപ 

5 ഫലം തരാമരങ്ങളെ മുവിപ്പാ൯ കോടാലി തന്െറ 
കരത്തിലിരിക്കു ന്ന -യയ്യോ-അയ്യയ്യോ!-__ പാപ 

1൭ മദ്ധ്യമാവതി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

വരണം അരികെ പ്രിയ! തരണം 
അന്പോട്ട തവ-ശൃവണം__ 
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അനുപല്ലവി 

മരണ----സകല മനുജവരയ്മാക്കും 

വരണം--അതിനൊരു തടവില്ലെന്നു നീ 

സ്കൂരണം--ചെയ്തുഖില മനുജമല- 

ഫരണട-തവരമണം തൊഴണാം--- 

ചരണങ്ങള് 

പ്രിയനേ! ഭൂജീവന്൯ നിത്യമോ? 

അതാല് സകലം വെടിഞ്ഞു നിന്െറ 

പ്രിയനേ--തേടിടടക ശീഘ്വം.... , 

നരനേ--തവ ഹൃദയമതിനെ തുറ 

പരനേ--അറിഞ്ഞിട്ട, തേ നിണം ചൊരിച്ചു-- 

തവനേ അവനമലനവന നിനക്കു 

ധവനേ--ദേവസുതനെ, ഇതു നേര്--- 

നിനക്കായ്---ത൯ ജീവന് തന്നോനെ 

അകമലരതില് വിരവൊട്ട 
നിനന്ത്കാതിരുന്നിടാമോ ചൊല്....... 

നമിക്ക--പരമഗുരുതന് പദമതു 
ഗണിക്കാ--തൊരുതിലസമമപമാനം 

ഗമിക്കു--മലപുരമതില്നിന്നു ജവം 

ധരിക്ക---ഇതു മറക്കാ---തിരിക്കു--- 

സമനസ്തം-പരിശോധിദക്കണം 

അതില് പരമ ഗൃണമതിനെ 

കരുത്തായ്---ഗ്രഹിച്ചിടേണം കേള്...... 

ഇഹത്തി൯_ മനുദുരിതമതിനാല് വന്നു 
മരത്തില് --പരമസൂതനേശു മരിച്ചു 

വരുത്തി ഗണമഖിലക്മവ൯ മൂന്നാം 

ദിനത്തില് തിരിച്ചയിത്താന് കരുത്തന്. 

പരിതാ_ പം പുണ്ടുഴമ്പീട്ടം 

മനു നിഖില ഹൃദയങ്ങള്ക്കും 

അമുതം__ ദേവസുതനേശൂ...... 

അനുതാ--പാരരമതു തുറന്നുട൯ 

ദുരിതാഴിയിലുഴലും മനജരെ ത൯ 

അകതാ--രലിഞ്ഞതിലൂുടെ കടത്തുവാന് 

ന?ജതാ-തനോടവിധാ ബഹുധാ-- 

-്ിച്ത്- 

വ്വരാമ 

വരണം 

വരണം 

വ്വരണ്ണം 

വ്വരണം 
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16 ചെത്ചേരുട്ടി ഏക്താളം. 
പല്ലവി 

കുപാദിനം വേഗമിതാ പോയിട്ടന്നേ'....അയ്യോ! 
കോപദിനം വേഗം അണഞ്ഞിട്ടന്നേ! 

ചരണങ്ങള് 
1! നിന ദൈവവുമായിന്നഭു നിരന്നുകൊള്ക എന്നു 

സ്നേഫമോടിതാ ഞങ്ങള് ക്ഷണിച്ചിട്ടന്നേ__ മുപാ 
2 കേള്ക്ക പാപി ഇന്നേരം രക്ഷകന്നുടെ സ്വരം 

കൈക്കൊള്ള മേവരേയ്യം ഭേദം എന്നിയെ... കൃപാ 
3. നിത്യമാം വേര്പാട്ട വന്നിട്ടം മുന്നമേ 

സത്യമാം രക്ഷാവഴി തേടി ഓട്ടക__ ഷവപാ 
രിപു 

1൧ ഏകതാളം 
1] രക്ഷിതാവിനെ കാ---ണ്ണ്ക പാപാ! 

നിന്െറ പേകില്ലയോ?--ക്രുശിയേല്---രൂങ്ങനു 
2 കാല്വറി--മലമേല്---നോക്കു ന 

കാല്കരം__ ചേന്നിതാ__ ആണിമേല് മുങ്ങുന്നു 
3 ധ്യാനപീ__ഠമതില്__ കയറി 

ഉത്ളിലേ-ക്കണ്ണുകള്---കൊണ്ടു നി__ കാണുക 
4 പാപത്തില് ജീവിക്ക__നവനേ! 

നിനെറപേ_കുല്ലയോ?_തുങ്ങുന്നി__രക്ഷകന് 
ട് തക്ളൂക-_-നിന്െറ പാ__പമെല്ലാം 

കള്ളമേതും നിനങ്ര്യേണ്ട നിന്നുള്ളില് നി 
6 ഉള്ളം നീ--മുഴുവന്-- തുറന്നു 

തത്ളൂയാ--മേശുവിന്--കയ്യിലേ---ല്ലിക്ക നി 

പെഞ്ഞ തം 

19൫ ആരഭി ചെമ്പട. 
പല്ലവി 

സാദം തൃജ---ഓ! മാനസാ!_സാദം തൃജു...... 
അനുപല്ലവി 

വേദം നിന്നുള്ത്താപം നിക്കും സാലോംമുന്നില് 
നിന്നീട്ടം ജിവ_ മേടയേ കാട്ടം 

രണം 

സദയം നിഗമ ഗുരുമാനുവേലനു 
താപാത്തുള നെ. നമുഞ്രമതിമനമേ! 
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അവനഘദിനബാധാഹരനേ 

അനുഗമാശയാ---യോനവദന 

രഭസമൊട്ട സുഖദായകപരശ്രി- 

യേശുരാജമഭയപദം താതേ സാദം 

1൭൭ ദോഷാത്മാവിനോട അടുക്കാതിരിപ്പാ൯ 
ബുദ്ധിയുപദേശം. 

സാവേരി പല്ലവി ചെമ്പട 

സ്വാമിദ്രോഹിയാം.---ചണ്ഡാള സാത്താനോട്ട 
അട്ടക്കാതെ പ്രിയാ നിന്നെ--കെട്ടക്കാതെ. .. 

അനുപല്ലവി 

ക്ഷേമമോട്ട ഏു__ കാവില് വാണ ആദത്തി൯ 

ആ മഹത്വം പോയവ -ന്നാപത്തു വന്നതോക്ക--- സ്വാമി 

ചരണങ്ങള് 

1 കൂരിരുള് നായകനായവനുള്ളോരുകൂട്ടമതയ്യൊ! 

കാരിരുള്പോല് പതിനായിരങ്ങളോട.-നിന്നെച്ചുററിക്കൊ- 

ണ്ടിരിപ്പാന്__മുററും---തിരിപ്പാ൯_---നിന്നെ 

പൊരിപ്പാ൯--ചചട്ട--കരിപ്പാ൯ു 

നിഗള വികാരവും--ക്രുരവും 

ദുവ്വിചാരവും---വൈരവും---കൊണ്ടു- 

വരുമേ വിഴമേ-_ഇരമേല് കഴപപോല് 

നരകത്തിയില്--ദുരിതത്തൊടുട---താഴാതെ--- സ്വാമി 

2 യോബ്ദവിന് ദുരിതമതാമഴലാഴിയതില് -- വിഴ്ത്തീട്ട നിന്നില് 

രാപകല് ദുന്നിനവായിരമായിരമാ--യ്കരുത്തിപരി._ 

താപം... അതി__കോപം.- ബഹു - 

ഠാപ്പം ശത്രു ഭാവം 

ഭായ്യയിനല് വാക്കുകള്---നോക്കുകള് 

അവളുടെ പ്രാക്കുകള്__പോക്കുകള്--കൊണ്ടു 

വരുത്തി കരുത്തില്--കടത്തും-_പാപമ- 

തറിഞ്ഞു കരുതി---യിരുന്നുകൊള്ക---വേണം നി--- സ്വാമി 

3 മക്കളട്ടക്കെയട്ടക്കെ യൊട്ടങ്ങിട്ടമേ---നാല്ലാലികളും 

ഒക്കവെ കട്ടമരിച്ചുതുലഞ്ഞിട്ടമേ--നിന്നുടെയെല്പാ-- 
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ധനങ്ങള്__നല്ല-.നിലങ്ങള്__.പുര- 
യിടങ്ങള്---ഭൂത്യ-_ ജനങ്ങള് 
ശത്രുവടടക്കുമേ---അടക്കുമേ 
നിന്നെക്കെട്ടക്കുമേ--ഒട്ടക്കുമേ__നിന്മേല് 
പറയും പകയും -_ചതിയയും ഇവയാല് 
പരമന൯പാദം---ശരണമാക്കി---ടേണം നീ സ്വാമി 

160 കം 
അറിയേണം മനുഷ്യാ നി ഒരു മഹാകായ്യത്തെ 
പറയാമായതുനിന്െറ ആത്മാവിന് വാത്തയാം 
ജഡത്തില് നി വസിക്കുന്നു ജഡത്തെ നി കരുതുന്നു 
ജഡം മണ്ണായ് ത്തിരുമ്പോള് നിനക്കെന്തു ഭവിച്ചീട്ടം? 
ഭൂലോകം മുഴവന് നീ ലാഭിച്ചെന്നാകിലും 
ആത്മാവെ കരുതായ്ക്കില് അയ്യോ! നി മഹാദോഷി 
പാപത്താല് മരണവും ശാപത്താല് നരകവും 
പാപികള്ക്കണയ്യന്നേ മനുഷ്യാ നി എന്തു ചെയ്യും? 
നരകത്തി൯ ഭയങ്കര ത്തിരമാലയതിന്മേല് നീ 
ദരിതംഷുണ്ടലയുമ്പോള് മനുഷ്യാ നിന് തുണയാരു്? 
പരമേഗശരാജ്യത്തില് ഭക്തന്മാര് വസിക്കുമ്പോള് 
കരഞ്ഞു നി അലറുമോ കരുണ നി കാണുമോ? 
നിന്പാപം സമസ്തവും കപതോന്നി ക്ഷമിച്ചിടാന് 
ഒപാന്നേതു ദയയോടെ നിന്നിതാ വിളിക്കുന്നു. 

പതു 

1 61 ഹിന്തുസ്ലാന് ആദിതാളം 
പല്ലവി 

സോദരരെ! പാപമാഗ്ഗം തേടിപ്പോകാതെ 

അനുപല്ലവി 
തേടിപ്പോകാതെ വേഗം---തേട്ടവി൯ മുക്തി!..... ം സോദ 

ചരണങ്ങള് 
റപ്ലിമേള്ളം ആന്നിട്ടന്ന കാല്വറിയില് കാഞ്ഞതെന്തര്? 
മോഹപാശം നിക്കിട്ടന്ന സ്നേഹരൂപമോ? 
സ്നേഹരൂപമോ മഹാ ത്യാഗദിപമോ?__ 
കാണിയ്യം കരുണയെന്നയേ പാണികളിലാണിചേതു്ള 
വന്കുരിശിലേററിട്ടന്നു പാതകര്യൂദര്൪ 
പാതകര്യൂദര് സൂര ലോകപാലനേ__ 

1! 

നാരു 
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പട്ടിള കേളേ ബരത്തില് കൂത്തകുന്തം തറന്ത്ുന്നു 
പൊ൯മകുടം ചൃടിടേണ്ട ത൯ശിരസ്സതില് 
ത൯ശിരസ്സതില്--ഹന്ത! മുള്മുടിചടി-- സോദമഃ 

മന്നിടത്തില് മത്തൃവേഷം കൈവരിച്ചുജാതനായ 

ക്രിസ്തദേവ൯ പാപികള്ക്കായ് ത൯തിരുജീവന് 

തന൯ന്തിരുജീവന് ഫന്ത! കൈവെടിയുന്നു--- സോദ: 

പിയ 

ക്രിസ്മൂവിങ്കലേക്കുളുളൂ ക്ഷണം. 

] യ് ഹരത്തു ചാപ 

ഫാ! വരുവിന് ചി. 

രാരത്തിന്കീഴില് ഞരങ്ങുന്നവരേ! 

ഭാരം ലഘ്യവാക്കീട്ടവാന് സ്വ്വ- 

പാപക്കറയെത്തുടച്ചുകുളവന്൯.--- ഹാ! 

വിശ്വാസം മാത്രമേ പോരും-_എന്നാല് 

വീശ്വേശ രക്ഷയെ നിങ്ങള് പ്രാപിക്കും 

ചിത്തമവനു കൊട്ടക്ക._.അപ്പോള് 

ചിത്തശുദ്ധിവരുത്തും- പരമാത്മാ ഹാ! 

1 

ലോകത്തില് വന്നതും യേശു-__തനെറ 

ലോകക്കു രക്ഷ വരുത്തുന്നതിനു 

പാടനേകം സഹിച്ചതാ---ലോക- 

പാപികളെ പ്രതിയത്രെ മശിഹാ--- ഫാ! 

4 ക്രൂശില് മരിച്ചതും നിങ്ങള്__.ക്കുക്ളൂ 

യൂരപാപത്തിമിരത്തെയൊഴിപ്പാ൯ 

മുറിവുകളില് നിന്നൊലിക്കു൦ോരക്തു 

ഉറവ പാപ്പത്തെ അറുക്കുന്നു തീരെ ഹാ! 

) 

ടു മുരണത്തില് നിന്നുയിത്തതു൦-യേശു 

മരണത്തിന്ഭീതി നമുക്കൊഴിപ്പാനായ് 

മഹത്വം ധരിച്ചു പിതാവിൻ _--തനെറ 

വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ലോകത്തില്... ഹാ! 

6 ജരിക്കും വിശ്വാസികള്ക്കായി-
യേശു 

ഇരക്കുന്നത൯ പിതാവിന്െറ കൃപയെ 

ധരിക്ക വിശ്വാസമേശുവില്-മുക്തി 

ലഭിക്കാം സ്വഗ്ഗത്തില് സപഖിച്ചെന്നുംവാഴാ- ഫാ! 



| 

രം. 

1] ൫.4. ക്വാല് 
വരിക വരിക യേശൂ__അരികില് വാ പാപീ! 
അരുമ രക്ഷകന് നിന്നെ__ക്ഷണിക്കുന്നിന്നേരം 

്രിസ്തൃവിങ്കലേക്കുക്ളൂ. ക്ഷണം 

പാപവിഷത്താല് മരിച്ചു മര്ത്യ. 

പാപികളേ നിങ്ങള് കുരിശുമരത്തേല് 

നോക്കുവിന് ത്രാണ കത്താവേ നിത്യം 

193 

നോക്കി വിശ്വാസത്താല് ജിവിച്ചുകൊള്വി൯൨ ഹാ! 

ചരണങ്ങള് 
ഇഫപരനന്മകള് ---സവ്വവും തന്നു 
ബഹുതര തിയകള്_ ക്ഷമിച്ചീട്ടന്ന 
യഫോവയാം ത്രി -_യേകനെന്നും സ്മൃതി 
ചൊല്---ചൊല്__ ചൊല്._ചൊല്-_ചൊല് 
പരലോകം വിട്ട---പാരിടത്തില്വന്നു 
നരകുല രക്ഷക _ നായവനും 
പരമഗുരുവുമാം _യേശുവിന്നും സ്തൃതി 
ചൊല്--ചൊല്---ചൊല്---ചൊല്_ചൊല് 
ധനവും ഘനവും--പനിപോല് പറക്കും 
നന്മകള് തിന്മകള്---നിന്േലുറയ്ക്കും 
തിന്മയാകും . ലൌ---കികം വിട്ടോടി നി 
പോ-പോ-പോ--പോ.__പോ_ 
മണ്ണു മോഹാദിയില്._മനസ്സു വെയ്രരാതെ 
വിബ്ണരിനു പോകുവാ൯--വിരഞ്ഞിട്ട നിയേ 
കണ്ണില് കാണുന്ന ഈ__മായാ സുഖം വിട്ടു 
പോടാപാ--- പോ _ പോ-പോ.__ 

ഭഡ്യൂസാത്താരുടെ -നഷ്ടതാവഴിയില് 
ഒട്ടുമിഷ്ടപ്പെട്ട._നഷ്യമാകാതെ 

സീ യം [] റ 
സ്തൃഷ്ടമ ക്രിസ്തു കാ--ട്ടിയ പാഥയില് 
വാ---വാ-_-വാ__വാ_.വാ__ 

103 ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

നാഥനേശുവിനു--സ്തൂതി__ ചൊല് 
ചൊല് __ ചൊല്---ചൊല് _ചൊല്. നാഥ 

നാഥ 

നാഥ 

നാശ 

നാഥ 

രൂപകചാപ്പ് 
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2 ഭാരം നി വഹിക്കേണ്ടാ---പാരം ഭിതിവേണ്ടാ 

കാരുണ്യവാനേശ---തരുമേ ആശ്വാസം 

3 വരികയെന്നാത്മാവും--സഭയും ചൊല്ലുന്ന 

വരിക താമസിയാതെ__തുറക്ക നിന് ഹൃദയം 

4 പാപിയെന്നോത്തു പി൯---മാഠേണ്ട തെല്ലും 

പാപമെല്ലാമേശു---മോചനം ചെയ്യം 

ട പാപത്തെ മറയ്ക്കാതെ. ഏറവുചൊല്ലഖിലം 

പാപികള്ക്കഭയമാം--യേശുവിന് മുമ്പില് 

€ ശരണം മററാരുവനും_വരികില്ല നൂനം 

പരമസകങ്കടമേറും__മരണനാഴികയില് 

16൭ പന്തുവരാളി രൂപകചാപ 

പല്ലവി 

യേശുവിന് അരികില് വാ പാപി! 

അനുപല്ലവി 

ഈശ൯നി൯ ദുരിതങ്ങള്---മോചിക്കും വേഗാല്.-- യേശു 

ചരണങ്ങള് 

പാപത്തില് കിടന്നു നി__നരകത്തീയതില് വിണു 

എരിയാതി നിമിഷം നി_വരിക വൈകാതെ. 

നിന് പാപമഖിലവും---ത൯കണ്ണിന്നു മുമ്പാകെ 

കാണുന്നായതിനാലേ--താണു നീ വേഗം--- 

പാപിക്കാശ്രയമായി---താനല്ലാതെയില്ലാരും 

പാദേ ചേനിട്ടന്നോരേ__ പാലിക്കുന്നോരു-- 

ആണിപ്പാട്ടകളള്ള--പാണി നീട്ടിയും കൊണ്ടു 

ക്ഷീണരെ വിളിക്കുന്നു കാണുന്നില്ലേ നീ... 

ഒന്നുകൊണ്ടുമെന് ചാരെ വന്നീട്ടം നരരേ ഞാ൯ 

നിന്ദി്യ തൃജിക്കയി-_ല്ലെന്നു ചൊന്നോരു-- 

നിന്നെ നോക്കിയുംകൊണ്ടു-കണ്ണുനീ൪ 
ചൊരിയ്യന്നു 

പിന്നെയെന്നു നി ചിത്തേ -_ചിന്തിച്ചീടാതെ-- 

ഉന്നതന് വിളികേട്ട.-പിന്നാലെ വരികെന്നാല് 

പൊന്നുലോകത്തിലെന്നും---സ് മമാദാല് വാഴാം--- 

ടര് 

യേശു 

ന്മേശു 

യേ) 

യേശു 

യേശു 
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166 ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളും 
പരമാനന്ദമനുഭവിപ്പാ൯-വരുവിന് നരരെ വിരഞ്ഞോടി നിങ്ങള് 

പരമോന്നതനേശു ഇതാ!- അരികില് വരുവാനുരചെയ്തിട്ടന്നു 

പരിപാവനമിീവചനം-ഒരു കാലത്തിലും വരികില്ല ഭേദം 

പരമോന്നത വാക്ൃയമിതാ-ശരിയായ് നിന്നോടി-ന്നുരചെയ്തിട്ടന്നു 

വരിക തിരു സന്നിധിയില്-പരമാത്ഥമെല്ലാം പറഞ്ഞീട്ടക നീ 
ഒരുമാത്രയും പാത്തിടാതെ-വെറുത്തേററുപറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞീട്ടപാപം 

തിരുച്ചോരയിനാലെനിന്െറ -പെരിയോരുപാപം കഴചകീട്ടമവന് 
പിറകോട്ടെറിഞ്ഞീടാമെന്നു -പറയുന്നതിനെ അറിഞ്ഞിട്ടക നി. 

പതു 

] 877 കാമോദരി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

നസറയ്യനാകും യേശുനാ_ഥന്__ദൈവം 
നന്ദനന് എളഴുന്നരുളീ_ട്ടന്നു കൃപയോടിന്നേരം-. നസ 

അനുപല്ലവി 
നാശമുണ്ടാക്കുന്ന പാപ--നഷ്ട കഷ്ടങ്ങളു കററി 
മാസൂവിശേഷ രക്ഷയെ__മംഗലമായ" നല്ലിട്ടവാന്൯___ നസ 

ചരണങ്ങള് 
ആണി ചേത്ത പാദങ്ങളാല്_ അന്പില് നട കൊണ്ടു 
അലിവുള്ള തിരുകണ്കള്.__ ചുററും നോക്കിക്കൊണ്ടു 
ഭ്ഷിണമെന്ന്യ നന്മ ചെയ്യും---തൃക്കരങ്ങള് നീട്ടിക്കൊണ്ടു 
ദേവ നീതി നിവത്തിച്ചു -- ദിവ്യ കൃപാ ശോഭയോടെ__ നസ 
പാപരോഗങ്ങള്ക്കു തക്ക---രഷധങ്ങള് കൊണ്ടു 
പാവപ്പെട്ടവക്കു നല്ലാ൯_നന്മ ബലി കൊണ്ടു 
കോവപമില്ലാത്ത ഗുണവാ൯--ഗുരുവായയദിച്ച പര൯ 
കോടി ലോകങ്ങള്ക്കു രാജന് __ കരുണ കണ്കളുള്ളവന്.-.. നസ 
പ്പ കഷ്ടരോഗികളെ---പക്ഷത്തോടട നോക്കി 
വക്ഷവാതം നിക്കും ശക്തി-കാണിച്ചീടാന് നോക്കി 
രാപ കുരുടക്കു കാഴ്ച ചന്തമേ നല്ലന്നതിനും 
ചത്ത പാപികള്ക്കു ജീവന്--ശക്തിയും അരുള്വതിനും_ നസ 
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പേടി ലജ്ഖയ്യള്ളവരെ കടക്കണ്ണാല് നോക്കി 

പിഴച്ച മാ പാപികളെ._അലിവോട്ട നോക്കി 

വാടി നീല്ലം പാപികളെ.--വിളിച്ചു കരുണയോടെ 

മഹത്വം രക്ഷ നല്ലിടാന്---എഴന്നരുളന്നന൯പോടെ.--- നസ 

ചയുങ്ം്((൭ം...ുട്ഥ---- 

1 093 ഇംഗ്ലീഷ് രൂപകം 

പല്ലവി 

വന്നു കേള്പ്പിന് സ്നേഹിതരേ! ദൈവത്തിനെറ വചനം 

ഇന്നു ഞങ്ങള് ഘോഷിക്കുന്ന രക്ഷയിന വിളംബരം 

ചരണങ്ങള്ൾള് 

1 നാശപാരുമായവക്ഴ രക്ഷയാം നല് ദൂതിനെ 
പെശിട്ടവാന് ഞങ്ങള് വന്നു യേശുവിനെറ നാമത്തില്... വന്ന 

ഴി കെട്ടകൊശവീ൯ കേട്ടുകൊള്വിന് ദിവ്ൃയദുതു സാദരം 

ദകട്ടുനിങ്ങള് വിശ്വസിച്ചുകൊള്വി൯ എന്നാല് ജീവിക്കു വന്നു 

3) ലോകമെല്ലാം ലാഭമാക്കി ദേഹിയെ കെട്ടക്കുകില് 

. ശോകമല്ലാതെന്തുലാഭം ഉണ്ടു ലഭ്യമാകുവാന്? വന്നു 

4 സ്വന്തരക്ഷ നേടിടാതെ ഫന്ത! ജീവിച്ചീട്ടകില് 

എന്തരിഷ്ടരായ് ഭവിക്കും അന്ത്യവിധി നാളിങ്കല് വന്ന 

ട ഇത്ര ദീവ്യദാനമാകം രക്ഷയെ നിഷേധിച്ചാല് 

കത്തന് വിധി ചൊല്ലം നാളി - ലെങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞുപോം- വനു 

6 ഇക്ഷണത്തില് ഇക്ഷണത്തില് രക്ഷകനെറ പാദത്തില് 

പക്ഷമോടണഞ്ഞുവന്നു രക്ഷ പ്യാപിച്ചിട്ടവിന--- വന്നു 

169 പ്വണ്ഡങ്ങള് ആദിതാളം 

1 വന്നിടിന് പാപികളെ! യേശുക്രിസ്തുവി൯ പാദത്തിങ്കല് 

വരുപിന്-വരുവിന് -വരുവി൯ ഇപ്പപോള്വാങ്ങുവി൯ പാപക്ഷമ 

൭ പാപത്തേക്കണ്ടുണന്നു ഉടന് ദുഃഖിക്കും പാപികള്ക്കു 

പുണ്യ-മായ.രക്തത്തിനാല് പാപക്ഷമ ലഭിക്കും 

3) കാൽവറി മലയിന്മേല് ഉള്ള ക്രുശിങ്കല് യേശുവിനെ 

നോക്ക -നോക്ക-നോക്ക ഇപ്പോള് - പാപിയെ നിനക്കായ് 

വല പഞ്ചമുരിവുകളെ കത്തന് അഞ്ചാതെ ഏറഠറതോക്ക 

പഞ്ച-പാപി.യായ നിചധ-നിനക്കും കൂടെയല്ലോ? 
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5 കാലതാമസമെന്ന്യേ യേശു കത്തന്െറ മാവ്വിടത്തില് 
വരുവിന൯ു-വരുവിന൯ -വരുവിന് അപ്പോള് -ശോകമെല്ലാം 

നിങ്ങിപ്പേദം 

തത്തക 

170 തോടി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

പാപീ! പരന്നരികില് വരിക നീ__നിനന്െറ 
ദുരിതമകററുമവന്__. ം പാപ 

അനുപല്ലവി 

ദിനരില് മനസ്സലിവുടയവനാമിവനെ 
കണ്ടു കേണു പിഴ താണു പറഞ്ഞിട്ടക_ പാപി. 

ചരണങ്ങള് 

1 മഹത്വസിംഹാസനത്തെ വെടിഞ്ഞു നിന്പേക്കു 
ബഹുത്വസേനകളടെ സ്തൂതികള് മറന്നു 
ഇഹത്തില് നരവടിവു ധരിച്ചെളിയോനായ് 
മഹത്വം നിനക്കു വരുത്തു-വതിന്നിതു നിനച്ചു പാപ് 

2 തല ചായിച്ചിട്ടവതിന്നിടം കിടയാതെ 
അലഞ്ഞു നിന്നുടെ പാപ വലയറുപ്പാനായ് 
വലിയ ദൈവം നിന്നോട്ട ബലമായ്ക്കാദിച്ചിട്ടന്ന. 
തലിവുകൊണ്ടല്ലയോ നിന് മലിനത നിക്കുമവന്൯.__. പാഠ 11 

3 അലഞ്ഞു വഴി വെടിഞ്ഞു നടന്നുലഞ്ഞോരോ.- 
ടണഞ്ഞു വരുവതിന്നു പറഞ്ഞു വൈകാതെ 
നിറഞ്ഞെ കുരുണയോട്ട പറതഞ്ഞിടുന്നിപ്ലോഴചം നി 
മറഞ്മതിടാതോടിവാ നിന് നിറഞ്ഞ പാപമകററും_. പാപ 

4 പെരിയ പാട്ടകളേററു കരുണയെക്കാട്ടി 
തിരുനിണം ചൊരിഞ്ഞു നിന്നുടെ കടം വീട്ടി 
അരികില് വരുന്നവരെ അണപ്പാന൯ു തൃക്കരം നിട്ട 
മരുവുന്നോരഖിലേശ_൯റരികില് വാ തിന്മ വിട്ട. പാപ 

5  എളിയവരോട്ട തിരു ക്കരുണകള് തോന്നി 
തെളിയിച്ചു വിശുദ്ധ വഴി_യിന്നുപഭദശം 
കളിയല്ലിന്നിതു നിനെഠ മനതളിരില് പതിക്കി.. 
ലഴിയാ ഭാഗ്യം ലഭിക്കു -മതിന്നു സംശേയമില്ല._ പാപ 

ത്തു 
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വ! ആനന്ദ ഭദൈരവ' 

! “എന്നരികില് വന്നു വിശ്രമിച്ചീട്ടക” 

എന്നേശുവിന് മൊഴി കേട്ടഫോ ഞാന് 

ക്ഷിണന്, ദുഃഖിതന് വലഞ്ഞവനുമായി 

അന്നേരം തന്നരികില് അണഞ്ഞു-_ഉടന്൯ 

ആനന്ദം വിശ്രമം നല്ലി യേശൂ. 

2 “സൌജന്യമായ്തരും ജീവവെള്ളം" എന്നു 

ശാന്തമായ് യേത്ുതന വിളി കേട്ട 

പൈദാഫം തീന്നു ജിവിച്ചിടടന്നെന്നാത്മാ 

വിണ്ടും ജീവിക്കുന്നു ഞാന് അവനില്--.ഉട൯ 

ജീവന് ശക്തിയരതും നല്ലി യേശു. 

“ലോകത്തിന് വെളിച്ചം ഞാനെ'ന്നേശു ചൊന്ന. 

വാക്ൃമതും കേട്ട നോക്കിയെ ഞാന് 

ശോകം നിങ്ങി സുയ്യശോഭയാലെന് മാഗ്ഗേ 

സഞ്ചരിച്ചീട്ടന്നു മോദമായ് ഞാന്__ഉടന്൯ 

ജീവവെളിച്ചവും നല്ലി യേശു. 

(ക് 

ന ഇഗ്ലീഷ്. 

1 ഞാനിതാ വാതില്ല,ല് നിന്നു മുട്ടിവിളിക്കുന്നു കേള് 

എന്െറ പ്രിയേ! എനെറ പ്രാവേ! എനിക്കു നി തുറക്ക. 

൨ എനെറ ശിരസ്സാകെയിതാ മഞ്ഞിനാല് നനഞ്ഞല്ലൊ 

എഏഗെറ പ്രിയേ! എന്െറ പ്രാവേ! എനിക്കു നീ തുറക്ക. 

രാത്രിയിലെ തുള്ളിയാലെന് രോമമെല്ലാം നനഞ്ഞു 

മാരൂയും താമസിയാരെ എനിക്കു നി തുറക്ക. 
] 

4 എനെറ ശബ്ദം കേട്ട വാതിലിന്നു തുറന്നാകില് ഞാന് 

നിന്െറ കൂടെ വന്നു പന്തി-ഭോജനം കഴിച്ചിടാം. 

ടു ആണിയാല് തുളഞ്ഞ എനെറ പാണിയാല് ഞാന് മുട്ടുന്നു 

കാണിപോലും താമസിയാതെനിക്കു നീ തുറക്കു. 

രി പാദമാകെ ചോരകൊണ്ടു ഹീനമായി, നോക്കുക 

ഭവദമാമെന് നില കണ്ടു വേഗമിന്നു തുറക്ക. 
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മൂട്ടി മുട്ടി നില്ലതദരെന് രക്ഷകാ നി തന്നെയോ? 
ഒട്ടമിതറിഞ്ഞില്ലേ ഈ ദുഷ്ട൯ ഞാന് എന് ദൈവമേ. 

പ്രിയനേ! ഞാനുറങ്ങ മ്പോള് നിന്െറ ശബ്ദം കേട്ടിതാ 
പ്രേമമോടെ വന്നു ന'യെന് ഉള്ളില്വാസം ചെയ്യുക. 

എന്നില് വാസം ചെയ്തു യേശു മന്നനേ നിയെന്നുമേ 
എനെറ ഹൃുദയമിതാ നിന് പള്ളിയാക്കി തിക്കുക. 

]7ദു മുഖാരി ആദിതാളം: 
1 യേശുരക്ഷകന കടന്നുപോകുന്നു പാവാ! 

ആശയ്യണ്ടു ന' അവനെ നോക്കി വിളിക്ക. 

൭ കാരുണൃന 'മ4ഷമമേ ാരോന്നോടിപ്പോകുംമുന 
കരുണയ ടട ാകേണമെന്നോടെന്നു പറക. 

3 രക്ഷകന് നിരന്നാടട്ടത്തു വന്നു നില്ലുമി 
രക്ഷണ്യകാല ത നി അവനെ തേടിക്കൊള്. 

4 എനത്തുവേണംദ്താന് നിനക്കെന്നേശുചൊല്ലുന്നു 
സ്വന്തകാര്യം മുറരുമഭ്ഭനോട്ടപറക. 

5 കരുണയോടെമുന്ന രക്ഷിച്ചെന്പാപം മോചിക്ക 
കത്തനേ' ന സ്ലേഹമുദിപ്പിക്കയെന്നുള്ളില്. 

6 നിന്സ്സ്റേഫമെ നതുളൂത്തെ നന്നായ് തുളയ്ക്കുട്ടെ 
എന് ഫൂദയത്തെയാകെ ഭരിച്ചു വാഴട്ടെ. 

7 ശക്തി നിങ്കല്നിന്നു പുറപ്പെട്ടെ൯ പാപത്തിന് 
രക്തയ്യറവ വറരിച്ചെട്നെ സൂുഖമാക്കി. 

6 സമാധാനത്തോടെ പോക് രക്ഷ നിനക്കു 
സിദ്ധിച്ചു വ പാസംകൊണ്ഞെന്നേശു ചൊല്ലുന്നു. 

9 വന്ദനം പ ദദേവന്ദന്ദനനെന്നും 
നന്ദിയോടെ കചാല്ല്രീ വാഴ്ത്തി വന്ദിച്ചീട്ടന്നേന്- 

ടം ്ങ്ളു....എ........ 

യ്ത ] 74. ഉംഗ്ലീഷ 
| ഇ ര്ാനിച്ചം ഭാരപ്പെഴ്ും നടക്കുന്തോരേ! 

നിങ്ങളെ മ്യാം ആധ്വസിക്കും എന്നാലെ. 
2 എന്നൊരുവ പറയന്നു നീ കേള്ക്കുന്നുവോ? 

അതു ന൭ഒ രക്ഷക൯താന് അല്ലയോ? 



1 
രി; 

() 

1 
1 
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3 പിന്ചെല്ലവാന് എനത്തുകാണും അടയാളങ്ങള്? 

കൈകാല് പാശ്വമെന്നിവയില് പാട്ടകള്. 

രാജാവിനെപ്പോലവനെത്തുള്ള ലക്ഷണം? 

മുള്ള കള്കൊണ്ടു തലമേല് കിരിടം. 

ഞാനവനെ പിന്ചെച്ലമ്പോളെനത്തു മേഫലം? 

ദുഃഖം കഷ്ടം വേദനകള് അദ്ധ്വാനം, 

ചിത് ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാലഠ 

ഞാന് ചെയ്ത ഡാതകം എങ്ങനെപോം പാപ- 

നാശകന് എവിടെയുണ്ട്? 

ശ്രീയേശുരക്ഷക൯ പാപികള്ക്കായ് ക്രൂശില് 

പ്രാണനെ വിട്ടില്ലയോ? 

കൊട്ടംപാപിയെന്നേ രക്ഷിപ്പാ൯ രക്ഷിപ്പാ൯ 

കൊട്ടംപാപിയെന്നേ രക്ഷിപ്പാ൯ന രക്ഷിപ്പാ൯ 

തിരുതലയിലവന് മുള്മുടി ധരിച്ചാന൯ു 

കൊട്ടംപാപിയെന്നെ രക്ഷിപ്പാന്. 

ലോകത്തിന് പാപികള് മോക്ഷംചേരാന് അവന് 

കണ്ണൂനിരൊഴ്ചക്കിയല്ലൊ! 

ദാഹിക്കുന്ന നര ര് ജീവയാററില് ദാഹം 

തിര്പ്പുതിന്നായ് വരട്ടെ. 

പാപിയാമെന്നുടെ പാപമോത്തു മന- 

സ്ത്ാപത്തോടേ വന്നപ്പോള് 

ശല്ലുള്ളം നീക്കിത്തന് ആത്മാവിനാല് എന് 

ഉള്ളം തൃപ്പാദേ ചേത്താന്. 

ഏതു പാപികള്ക്കും രക്ഷ നല്ലാ൯ അവര 

പ്രാപ്തനാം കത്തനല്ലോ. 

പാപത്തെ വെറുത്തു കത്തനില് നി നമ്പു 

മോക്ഷം ചേരാം നിനക്കു. 

ഇത്രഭാഗ്യം തന്ന യേശുവിന്നുപ്രതി 

ഞാനെന്തു കൊട്ടക്കേണ്ടു എനെറ- 

പൂള്ന്റുശക്തിയോടെ തന൯നാമത്തെ എന്നം 

ടു ൭ 1ടമേ. വാൃ്പിുകിട 
എണ 
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1 ൧൫) നാട്ട ആദിതാളം 

1] മായയായ ലോകംസവ്വം മായയുടെ മായയേ 

കായവ്യം സൌഭാഗ്യവ്യം ആദായമെല്ലാം മായയേ. 

ാ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നതുപോല് ഒന്നുമില്ലാതെ പോകുമേ 
മന്സിലെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം കൈവെടിഞ്ഞു പോകുമേ. 

3 മാതാപിതാ സോദരരും ഭായ്യയും തനൂജരും 

മാനമേറും സ്നേഹിതരും മായയുടേമായയേ. 

4 ധാന്യവും ധനലാഭവും വിശിഷ്ടമേടയും മാളിക 
കിത്തിയേറിയ ദേഹമെല്ലാം ശൂന്യമായിപ്പോകുമേ. 

ട് മായയായ ചിന്തനിക്കി കായ്യമായ യേശുവെ 
വിയ്യമോടെ സേവ ചെയ്താല് മായയെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോം. 

[ന് 4 ]൦ദ്മട 15 (൩0൦൮ ലിന 
മേല്വിട്ടില് എന്യേശ്ുതുഹാ സ്നേഹമായ് 
വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നു 

സ്നേഫഹപ്രകാശം വിട്ടകന്നോനായ് നി ദുരെപോകുന്നതെനത്തു്? 

പല്ലവി 

നിഇന്നുവാധനിഇന്നുവാക്രിസ്തൂഹ സ്നേഹമായ് വിളിക്കുന്നു ഇന്നുവാ! 

ക്ഷ ണിച്ചോനേ യേശുസ്വസ്ഥമാക്കും വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നു 

പാപഭാരംകൊണ്ടു ചെല്ലുക നീ ആട്ടകയില്ല നിന്നെ--- നി 

കാത്അനില്ലന്നേശു നി ഇന്നുവാ! നിന്നെ കാത്തനില്ലയന്ന ഹേ! 
പാപവുംകൊണ്ടു തിരുമുമ്പില്വാ।! താമസിക്കാതെ നി വാ!--- നി 

ശ്രദ്ധിക്കേ ശൂവിന്൯ മദ്ധ്യസ്ഥ ശബ്ദം നി ശ്രദ്ധിക്ക, നി ശ്രദ്ധിക്ക 
വിഗ്വസ്തക്കേതുവിന് ആനന്ദവും കിട്ടമേ ഇന്നുകേള്ക്ക--- നി 

17൫ ൧൧ ൨0 ഡേ 

നി ക്ഷിണിച്ചപോ. നി വലഞ്ഞോ. വ്യാകുലപ്പെട്ടോ? 
എങ്ക വീശ്രമിയ്ക്റെന്നേശ ചൊല്ലന്നു. 

താന നായകനാകില് തന്െറ ലക്ഷ്യം എന്താകും? 
പാദം കൈ വിലാവൃുകളില് പാട്ടകള്. 
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തു 

രാജാവിന്നെന്നപോലണ്ടോ രാജമുടിയും? 

മുടിയുണ്ട് സു ക്ഷുംതന്നെ മുള്മുടി. 

തന പിന ചെന്നാല് താനിഹത്തില് തരുന്നതെന്തു്? 

മഹാദുഃഖം മഫായതം മാ ക്ലേഗം. 

എന്നും തന്നില് പററിച്ചേന്നാല് എനത്തുണ്ടവനില്? 

ദുഃഖംതീന്നു യതംനിങ്ങി സ്വര് പ്രാച്ചി. 

എന്നെ ചേപ്പാ൯ ഞാന് യാച്ചിച്ചാല് എന്നെ തള്ളമോ" 

ഇല്ലില്ലാകാഠം ഭൂമിയും പോയാല്ലം. 

ഭദ്രം ചേന്നു നിത്യം പാത്താല് ഭാഗ്യം ലഭ്യമോ? 
വിശുദ്ധ വാക്യം ചൊല്ലുന്നു ““ലഭ്യമാം"" 

]17ഠ “/1൨ല നിണ ഡ൦ ൨൭൭൦ ൩ [ടെധട്' 

ട്ട്ട. 7ട്ട. 

എത്തു നല്ലോഠറ സഖി യേശു പാപദുഃഖം വഹിക്കും 

എല്ലാം യേശ്ുവോട്ടചെന്നു, ചൊല്ലിട്ടമ്പോള് താ൯ കേള്ക്കും; 

നൊമ്പരമേറെ സഹിച്ചു സമാധാനങ്ങള് നഷ്ടം 

എല്ലാം യേശവോട്ടചെന്നു, ചൊല്ലിടായ്ക്ക നിമിത്തം. 

ക്വ്യം ശോധനകളണ്ടോ? എവ്വിധ ദുഃഖങ്ങളും 

ലേശവ്യമധൈയ്യംപേണ്ടാ, ചൊല്ലാം യേശുവോടെല്ലാം; 

ദുഃഖംഅവ്വം വഹിക്കുന്ന, മിത്രം മററാരുമുണ്ടോ? 

ക്ഷിണമെല്ലാം അറിയ്യന്ന, യേശ്മുവോട്ട ചൊല്ലിടാം. 

ഉണ്ടോ ഭാരം വൈഷമ്യം, തുമ്പങ്ങളും അസഖ്യം? 

രക്ഷകനല്ലൊ സങ്കേതം, യേശ്ുവോടറിയിക്കാം. 

മിത്രങ്ങള് നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ? പോയ് ചൊല്ലേശുവോടെപ്പാം 

ഉ ളള കയ്യില് ഈശനകാക്കും, അങ്ങുണ്ടാശ്വാസമെപ്പാഠ. 

80 “8൦൧1 ൩൦ ടന്ന ലി ദാ 
[.. 4. 

ഞാന് വാതില്ക്കല് മുട്ടന്നിതാ കേള്ക്കെന് പ്രതിവാദം സദാ 

ചോദിക്കുന്നു മന്ദമോടെ വരട്ടോ ഞാന് നിന്നകമേ? 

ഞാന വാതില്ക്കല്മുട്ടന്നിതാ കേള്ക്കെന് പ്രതിവാദം സദാ: 

പ്പാപദുഃഖത്തിന്നുള്ളമേ; ഞാന്ദ വരട്ടേ നിന്നകമേ? 
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മുരമുള് ഞാന് സഹീിച്ചല്ലോ! ദിര്ഘക്ഷമയാല് കാത്തല്ലൊ! 
പാപ കഷ്ടത്തിന്നുള്ളമേ! ഞാന് വരട്ടേ നിന്നകമേ? 

ഓക്ക എന് വേദന ദുഃഖം; വ൮ൃഥാവോ എന് പ്രതിവടദം? 
ലി നി ) പാപം പോക്കി രക്ഷ നല്ലാ൯ ഞാന് വരട്ടെ നിന്നുള്ളത്തില്? 

ഞാന് നല്ലം ഏററമാനന്ദം, ക്ഷമ. ശാന്തി സ്നറേഹദാനം 

പാപദുഃഖത്തിന്നുള്ളമേ! ഞാന് വരടേ നിന്നകമേ! 

1൭1 0. 
1] ഹേ! ദാഹിക്കുന്നോര് വരുവിന് ജീവ ഉറവിങ്കല് 

സാഈജജനൃയദാനം വാങ്ങവിന൯ യേശുവിന് കരൂശിങ്കല്. 
2 യേത്തു സ്വഗ്ഗഅപ്പും അല്ലൊ ആത്മജിവാഹാരം 

യേതുരക്തം സ്വസ്ഥം അല്ലൊ പാപ പരിഹാരം. 
ട് ഈ മന്നായെ ഭൂജിക്കുന്നോര് എപ്പേരും ജീവിക്കും 

ഈ ഉറവില് പാനം ചെയ്യ്കോൾ ആരോഗ്യം പ്രാപിക്കും 
4 യേശുവിന് മാസേരക്തവ്യം നിന വിരുന്നാകട്ടെ; 

യേശുവിന് ആത്മദാനവും ജിവനെ നല്കട്ടെ. 

182 ്്ട ്് മനഠിലബള 100 
മറുരുലിക്കും മകനേ ഈ രാത്രി നി എവിടെ? 
നിയെന്നോമനപ്പൈതല്ം എന പ്രിയ പുത്രനും 

ഈ രാത്രി നീ എവിടെ? ഈ രാത്രി നീ എവിടെ? 
ഹാ നിന്നെ ഞാന് എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു! 
ഈ രാത്രി നീ-എവിടെ? 

നിന്മാതാവത്തികേ നിന്നു പ്രാത്ഥിച്ച പ്രായത്തില് 
നി൯്മനം എത്ര നിമ്മലം! നിന്മുഖം മാധയ്യം! ഈ 
മുനകാലം പോലെ നിന്നെ ഞാ൯ കാണ്മാ൯ കൊതിക്കുന്നു 
അന്ുനിന് ജിപ൯ ഛദ്ധവും നി൯വിീട്ടില് ഭാഗ്ൃവും- ഈ 
അലഞ്ഞു പോകും മകനേ! നിന്നെ ഞാ൯ തേട്ടന്നേ, ദര വഷമ്യമെല്ലാം കൊണ്ടുവാ വത്സലാ! നീ വേഗം--- ഈ 

പാറ രം... 
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പല്ലവി 

തനയാ നിന്നുടെ പേക്കായിടട്ടെന്നുടെ ച്ചോര 

ബലിചെയ്തായതിനെ കാക്ക! 

അനുപല്ലവി 

വിനയാല് നീ നരകത്തി-ക്കാനലില് വിഴ്ചവാറായി 

മനസ്സാലെന്നുടെ ജിവന്-നിനക്കായ്ത്തന വിണ്ടില്ലേ?..- തന 

ചചരണങ്ങള് 

ഇതിനെ നി കുരുതിടാതെ....മായാമോഹത്താല് 

മതികേടായ് നടന്നിടാതെ. ............ 

ചതിയനാം പിശാചിനെ-അതിദുരെയകററാഞ്ഞാല് 

പതിയ്യം നി നരകത്തില് -അതിനില്ലേതുമേ മാറ തന 

ഇതിനു തൂല്യമായെത്തോ നി -തന്നീട്ടം പാപ്! 

കുതുകമോടിതു ചിന്തിക്ക......... 

അതിരററുള്ളൊരു മോദം-അകമേ തന്നതിന്നായി 

പതിയാമെന്നുടെ പാദേ-വരിക നി മടിധാതെ- തന 

ദുരിതം ഞാന് പലതുമേററ-നിന ദുരിതങ്ങള് 

ശിരസ്സില് ഞാന് ചൃമന്നു തിത്തു...... 

കരുതുകിന്നിതിനെ നി-അരുതു സംശയമ്േതും 

വിരുതു വാങ്ങുവാനായ് ന-കുരിശു കൊണ്ടു ശീഫഘ്റഠറം വാ-തന 

' വരുമോരോ ഞെരുക്കം ഭൂമേഴ-നി അതിനാലെ 

ചപരിതപിച്ചിരുന്നിടാതെ...... 

മരണനാഴികയോളം - ഇരിക്ക വിശ്വസ്തനായ 

തരുവേന് ജീവകിരിടം-അതിനു സംശയിക്കേണ്ട തന 

ദിനവും ന മരിച്ചു 'ടെണം-- എന്നില് ജിവിപ്പാ൯ 

വിനയം നി ധരിച്ചിടേണം,..... 

അകുമേ ഞാന് വളരേണം -പുറമെ നി നശിക്കേണം 

കറയെ ഞാന് കളയമ്പോഗ്-ഭൂമിച്ചിടേണ്ട നിയേതും-- തന 

[നനാ
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] 844. ആനറഠാദൈരവി ആദിതാളം. 
പല്ലവ 

അയ്യോ! പാപി! നി എന്---പാട്ട കാണുക! 

അനുപല്ലവി 

പാതകം നീ ചെയ്താല് ഈ-പാട്ട ഞാന് പെട്ടേന്!---അയോ! 

ചരണങ്ങള് 

പരമാനന്ദം ഞാന---വിട്ട നിയൃലം 

പെരുംകാട്ടിന്നുഗ ഞാന്---വന്നു നിയ്യൃലം 

കീറിയ വസ്ത്രം പൃതച്ചേന൯ന്--പാരിന്നുടയോന്--- അയ്യോ! 
നരമാതാവിന് ചൊല് __ക്കിടെങ്ങി ഞാന 
ഒരു യാചകന് പോല്--ജിവനം ചെയ്യ്കേന് 
ഏറെ വിശപ്പും ദാഫവും---ഏററു നിന്മൃലം- അയ്യോ! 

ഇടികൊണ്ടെനെറ മെയ് നിന്െറ പാപത്താല് 
അടികൊണ്ടേറെ ഞാന --നിന്െറ ദോഷത്താല് 
കട്ടുകള് തൊഴി കള്ക്കുമോ---അററമില്ലല്ലോ!--- ത്്ധ്യോ! 
ഇരിമ്പാണിയാല് എന---കൈകള് നോകുന്നേ! 
ഇരുപാദങ്ങളൊ-_രാണിമ്ലോയേ 

കരളിലും കുന്തം കടന്ന---ചൊരടിയുന്നേ രക്തം അയോ! 
നിനെറ പാപത്താല് ഞാ ന--നോവുന്നീവണ്ണം 
നിനെറ പേക്കല്ലോ മൊധ്റാതുങ്ങുന്നിവണ്ണും 
നിന്െറ പാപത്ത 'അവേണ്ടി-ഞാന്അടികൊണ്ടേന് -അയ്യോ! 
പാഠകള്പോലുമെന് പാട്ടകാണുന്നേ-_ 
പാരംഞെട്ടന്നേ-കണ --നിരൊഴുകുന്നേ 
ധിരനായ നി എന്നെ ന രലകര്യക്കാമതി.. അയോ! 
കന്നനപേയോടേ ന1--ചേന്നുനില്ല്യാതെ 

എന്നെ ഭ്രൂശിന്മേല് ന്-- വീണ്ടും രതൂക്കാതെ___ 
നിന്നുടെ പേക്കുള്ള ഹിക്ഷ_-_എന്നിലായിതാ!_ അയ്യോ! 

കം. ത്ത... ... 



111: 1101 ടാ 

പരിശുഭ്ധാത്മാവ് 
] 85 മോഡഘനാ ഏുകതാളഠ 

പല്ലവി 

ഏന്നതാസനാ! നിനെറ ആവി ഞങ്ങളില് 
പ ൽ & 
വന്നുചേരുവാന് കുപ ഇന്നു നട്ല 

അനുവല്ലവി 

മുന്നം മാനവര് പാപം-മാറുവാ൦ ഭുവി. 

നിന്ദ സവ്ൃദാ തന്നില്-ഏററ 9%േ ഷവേ! -- ഉന്നതാ 

ചരണങ്ങള് 

1 മതിമയങ്ങുന്നേ പ്േപേയും മനസ്സി ക്കന്നേ 

മദമതാം കടല്ത്തിര മറിഞ്ഞലഷ്ണുന്നേ- ഉന്നതാ 

ടാ മോഹപാപങ്ങള് വിഷം ഏവുംപോ--ലെനെറ 

ദേഹദേഹികള്ക്കതി നാശം ച്ചെയ്യുന്നേ- ഉന്നതാ 

3 ശദ്ധാത്മാവിനെ ശിഷ്യ ക്കെത്തിക്കാമെന്നു 

സതൃമായരുള്ചെയ്യോ-രുത്തമ ദേവാ! ഉന്നതാ 

4 ദേഹമോഹമോ.മഴ.മേഘംപോലെന്നിരല് 

വേഗമോട്ടന്നു ചതി യോഗം ട്ട -- ഒന്നതാ 

5 പെത്തക്കോണസ്തെന്ന മഹാ ഉത്സവദിനേ 

സ്വന്ത ആത്മാവെ ശിഷ്യക്കെന്നപോലാന്നു- ഉന്നതാ 

6 ദാസനാമെന്നില് നിന്െറ ആശ്വാസപ്രദ൯ 

വാസമാകുവാനരുള് യേശുദേവനേ!-__ ഒന്നതാ 

186 ഭൈരവി ഏകതാളം 

പല്ലവി 

വരിക നല്വരങ്ങളെ നി തരിക ആവിയേ-_ശൂഭ-- 

കരുണാവാപിയേ' 
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ചരണങ്ങള് 

ച. _തവജനാഭിഷ്കേകത്തില് സു---ഗന്ധതൈലമേ!_ ദിവ്യ 
സ്റാനതൈലമേ!_ വരിക 

12 പ്പാവൃപോലെയോ ദഹന ജ്വാലപോലെയോ_കതി__ 
രൊളിവുപോലെയോ__ വരിക 

3 വാഴ്ക! മനസ്സിന് ദുര്വിചാരം __ ആകെമാറുവാന്_ഗണം 
ഏറിത്തേറുവാന്--- വരുക 

4 പാപക്കടലിന്൯ ആഴംകണ്ട-പാപി ഞാന് അയ്യോ/-എന്നിത 
കോപിയാതയ്യോ!---  ഖരിക, 

5 ദോഷച്ചെളിയര്ല് മുഴുകിവാഴം---ദോഷി ഞാനല്ലോ--ഗുണ.- 
ദോഷി നീയല്ലോ! 

വരിക 
6 പ്രകൃതികൊണ്ടു വികൃതമായ--ഹുഭയംമാറുവാന്_ നവ. 

ഹൃദയം ആകുവാന്--- വരിക 
7 ഇരുള് അകന്നെന്നകമതിങ്കല് വെളിവണയ്യവാ൯---വേദ-_ 

മത്തെളിവുണരുവാന്൯--- 
വരിക 

5 സത്യ ധമ്മ നിതി മാഗ്ഗ--മുറകള് ആകുവാ൯__കപ 
വളരെ നല്ലവാന്ന--- 

വധിക 

1877 നാഥഥനാമക്രിയ ആദിതാളം 
പല്ലവി 

വന്നാവസിക്ക! ദേവാത്മാവേ നി 
വന്നാവസിക്ക! 

അനുപല്ലവി 

പന്നാവസിക്ക വേഗം നിന്നുടെ മാ ുവയാല് 
ഇന്നിയടിയാരിന്മേ--ല്ന്നതത്തിങ്കല് 

നിന്നു-- വന്നാ 

ചരണങ്ങള് 
1 കത്താവി൯ ഭൂത്യര് പെന്തി-_ക്കോസ്ത്റപ്പെരുനാളിങ്കല് 

ഭത്തങ്ങൊരുമയോടെ പ്രുത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നേരം 
ഏററവും രക്തിയ്യള്ള കാറേറഠാട്ടം പോലവര്മേത് 
എത്തി ആവസിച്ചതുപോ--ലിദ്ദാസരിലുമിന്നു__ വന്നാ 



൪ 

൧൭ 

(൧ 

പരിശുദ്ധാത്മാ വു" 

കത്താവരുളിച്ചെയ്ത വാത്തകളെല്ലാമവറ 

 ഉള്ക്കാമ്പിങ്കലോമ്മ വ-രുത്തിക്കൊടുത്തു നല്ല- 

ശക്തിയോടേശുവെ പ്രു-സിദ്ധപ്പെട്ടത്തിപ്പാനായ് 

അഗ്നിനാവാലവരമേ -ലന്നു വന്നദുപോലിന്നു._ വന്ന 

അന്നാളില് മൂവായിരം - ആത്മാക്കളിന്മേല് ശക്തി 

ഒന്നായ് ജ്വലിപ്പിട പ്പ മ -ത൯ നാമത്തിങ്കല് ചേത്തു 

പിന്നെയങ്ങയ്യായിര-ത്തിന്മേല്യമൊരു നാളില് 

ഒന്നായ് പ്രകാശിച്ചപോ-ലിന്നിയടിയാറ മേലം- വന്നാ: 

അക്കാലം തൊട്ട ദിവ്യ-ഗനക്തിയാല് തിരുസഭ 

ഉള്ക്കാമ്പില് ഭക്തിയായ്പാ-ലിക്കപ്പെട്ടന്നതുപോല് 

ഇക്കാലത്തിലും നിനെറ പ്രത്യക ദിപ്ലിമൂലം 

ഇക്കുടുത്തേയും പാലി-ച്ചിട്ടവാനായ്ക്യൊണ്ടിപ്പോഗള്- വന്നാ 

സസ 

1൫8 മലയാമി അടതാള ചാപ് 

2 

പല്ലവി 

ആത്മാവേ! വന്നീട്ടക...... വിഗ്ര - 

ദ്ധാത്മാവേ! വന്നീട്ടക...... 

ചരണങ്ങള് 

ആത്മാവേ! വേഗം വ-ന്നെനനതിപാപങ്ങം 

മാകെ നിയോര്പ്പിക്കുക-ഞാ൯ 

ആയവയോത്തു അ-ലറിക്കരവതി- 

ന്നദയി തൂണച്ചിട്ടക- 
ആത്മാ: 

കേഫ്മാവിന കണ്ണുനി-രെപ്പോളൊഴചകുമെന 

കണ്ണില്നിന്നു ദൈവമേ! -നി൯ 

തൂപ്പാദത്തിങ്കല് വീ-ണിപ്പോള 
പേക്ഷിക്കു- 

ന്നിപ്പാപിയേ വിടൊല്ലാ- 
ആത്മാ: 

കല്ലാം മനസ്സിനെ-തല്ലിത്തകക്കു നിന 

ചൊല്ലാലെ വേഗമയ്യോ-ദിനം 

വെള്ളക്കുഴിയാക്കി-ക്കൊള
്ളകു എന്നിരു- 

കണ്ണുകളെ വേഗം നി- 
ആത്മാ: 
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യേശു കുരിശില് മ-രിച്ച സ്വരൂപമെന് 

മാനസം തന്നില് ദിനം---പ്ര- 

കാശിപ്പൃതിന്നു തു-ണത്ത്കുക ദൈവമേ! 
ലേശവും താമസിയാ--- താത്മാ 

നിന്നെ എത്ര തവ-ണ ദുഃഖിപ്പിച്ചിരി- 
ക്കുന്നു മഹാ പടപി ഞാന---നിന്െറ 
പൊന്നാമുപദേധം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഞാന് 
തന്നിഷ്ടനായ്നടന്നേന്_. ആത്മാ 

നിഗളം ദുമ്മോഫഹം -_ അവിശ്വാസം വഞ്ചന 
പകയെന്നിവ യൊഴിച്ചു._-എന് 
അകമെ വിശ്വാസം പ്ര-ത്യാശാസ്തസറേഫങ്ങളെ 
വേഗം തന്നിട്ടക നി--- ആത്മാ 

അപ്പോസ്തലരിലി-റങ്ങിയവണ്ണ- 
മിപ്പോളാകാശം പിള ന്നു---നി 
ഇപ്പാപിമേലി-റങ്ങി ഹൃദയം തന്നില് 
എപ്പോഴ്ചം വാണിട്ടക_.. ആത്മാ 
ജീവ ജലമേ! ക-നിഞ്ഞന്ദപോടെന്നില് നി 
മേവാതിരിക്കുമെങ്കില്---നിത്യ- 
ചാവിന്നിരയായി-ട്ടം മഹാ പാപി ഞാന് 
ദൈവമേ! കൈവിടൊല്ലാ--- ആത്മാ 
ചെൊല്ലിക്കൂടാത്ത ഞ-രക്കങ്ങളോടതി- 
വല്ലഭന൯ മുമ്പിലയ്യോ__ ഈ 
ചെള്ളാമെനിക്കായ-പേക്ഷിപ്പതിന്നു നി 
തെപ്പും താമസിക്കൊലാ--- ആത്മാ 

൬ 

. സാവേരി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

അനുപല്ലവി 

പാപ്പഇരുള് മൂടി മേവും 
ഈ വെള്ളങ്ങളിന്തേ -ലാവസിച്ചിടേണമേ-__ ദേവാ 
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ചരണങ്ങള് 

1 അല്ലായ്ക്കിലുരുവാക-യില്ലവയെന്നു തിരു 

ഉള്ളമറിയുന്നില്ലയോ?...... 

വെള്ളം നാറുന്നയ്യയ്യോ! -എല്ലാം ചിമൊട്ടപോലായ് 

തള്ളയാം ദൈവമേ! നിന്-ഉള്ളമലിഞ്ഞിടേണം--- ദേവാ 

2 നിന്നാലെല്ലാം കഴിയു -മൊന്നുമസാദ്ധ്യമല്പാ 

പൊന്നേ! കനിഞ്ഞിടെണമേ...... 

ഒന്നാമാദാമൃര് വെറും മണ്ണൊന്നോക്കുന്നില്ലയോ? 

ഒന്നിനുമാകാത്ത ഈ-മങ്ട്നോടോ കോപിക്കുന്നു?--- ദേവാ 

3 പാപം വഭ്ധിച്ചെന്നക - ക്കാമ്പില് വിചാരിച്ചിട്ടോ 

കോപമായിരിക്കുന്നതു”?...... 

പാപം വദ്ധിച്ചെടത്തു ജിവകൃപയേററവും 

ദേവനേ! വദ്ധിച്ചെന്നു -നി പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ”-_- ദേവാ 

4 ആയതുകൊണ്ടു ചത്ത നായാമടിയനിതാ 

നായകനോട്ടര്ുന്നു....... 

ആയവരില് നിന്നെന്നെ -നീയല്ലോ വലീിച്ചേഹു 

വായ ജീവനഗര-മായതിലാക്കിയതു -- ദേവാ 

ട് പാതകന് ഈ കൃപയ്കകു-പാത്രമല്ലാതരുന്നും 

ജാതികളയ്യോ നാശ--പാത്രങ്ങളായ 1രിക്കു - 

ന്നാദരവോട്ട വേഗം നി ദര്ശിച്ചിീടേണമേ-- ദേവാ 

6 ചിത്തം കനിഞ്ഞു നിന് സമ്പത്താം സഭയെയയറ- 

ത്തൊില് നിന്നുണത്തീട്ടക....... 

കത്തന് വരവു നോക്കി - കാത്തിരുന്നിടാന് ജീവ - 

ശക്തിയെ നി നല്ലി ന-ടത്തിടേണമേ നാഥാ!-_- ദേവാ 

10 മലയാമി അടതാളം 

പല്ലവി 

വിശദ്ധാത്മാവേ! വരിക-ദോഷിയാം എന് മനുഞ്ചില് വസിക്ക! 

ചരണങ്ങള് 

1 നിന്ഹിതം എത്ര അ-റിഞ്ഞാലും പാപ്പമേ 

നിത്യം ചെയ്തിട്ടന്നു ഞാന്൯ന്--എന്മേല്൯ 
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ന കടാക്ഷിക്കേണം അല്ലെങ്കില് പാപി ഞാന് 
നിതയ ചാവി__ന്നിരയാം---- വിശു. 

2 പാപിയാമെന്മൂലം പാട്ടപെട്ടെ൯യേശ്ര 
വാരില് മരിച്ചതിനെ-_പല 

പ്പാവധ്യം പാപിമ---റന്നു ധാ പാപങ്ങള് 
പക്ഷമായ ചെയ്ത പോയേന്-_ വിശു. 

3 ജീവനുണ്ടെന്നൊരു---നാമമേ ഉള്ളെെന്നില് 
ജവനില്ലേ പരനേ!--ഭവാന് 

കൈ വിട്ടാല് പാപി ഞാന൯--ചാവാനിടയാമേ 
കോപിച്ച പോകരുതേ. വിശു 

4 നന്നോടപേക്ഷിച്ചു__വന്ദനം ചെയ്താനും 
നിനസത്യം കേഠപ്പതിന്നും__ മാന്ദ്യം 
എന്നിരു പലപ്പോഴം വന്നുപോയേ ക്ഷമ. റു റ: 

തന്നു ന വന്നീട്ടക- വിശു % 

ട് ഇജലോകമായയില് കാലം കഴിച്ചഞാന് 
മേല്ലോകത്തേ മറന്നേന---ഇനി 
ആലോക കായ്യങ്ങള് ചിന്മിപ്പതിന്നു നീ 
ആഗ്രഹം തന്നിട്ടക__ വിശ 

6 കല്ലപോല്ലള്ള ന്കന-വല്ലാത്ത നെഞ്ചിനെ 
നല്ലവണ്ണമുരുക്കി--ഉള്ള 
വല്ലാത്ത ചിന്തകള്---നീക്കി എന്നുള്ളില് ന" 
പള്ളികൊ ണ്ടിടേണഭമ__ 

1൭1 
വിശു 

പല്ലദ്ധി 
മാപരിശധദ്ധാത്മനേ! ാക്തിയേറും ദ്ദൈവമേ! 
വന്നു രക്ഷിക്കേണഭമ--വേഗമേ 

പാപിയാമെന്നില് ന്യായങ്ങള് വാദിച്ചുണത്തിട്ടക ഏഏന്൯ 
വാവവഴികള്ൾ കാണിക്കുക വേഗമേ 

മാ പാപബോധം നല്ലക നി നീതിന്യായ തിര്വ്റിനെയും പക്ഷമോടിക്ങോതമ നല്ലക--വേഗമേ__ മാ 
യേതുവോട്ട ചേരുവാനും സത്യം ഗ്രഹിച്ചിട്ടവാനും എന്നെ ആകുറഷിച്ചട്ടപ്പിക്ക---വേഗമേ-__ മാ. 
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നല്ല ജീവ വിശ്വാസവും ചോക്ഷഭാഗ്യ മുദ്രയതും 

നല്ലക വിണ്ടും ജനനവും -.വഗമേ -- 

പരിശുദ്ധനാക്കുകെന്നെ പധീപ്പിക്ക ദൈവഹിതം 

പരനേ! വഴി നടത്തെന്നെ---വേഗമേ --- 

ബലഹിനത വരുമ്പോള് തൃണച്ചാശ്വസിപ്പിക്കെന്നെ 

പരലോകാനന്ദം കാട്ടുക---വേഗമേ--- 

വാ 

മാ 

192, ചെഞ്ചുരുട്ടി ആദിതാളം 

ി 

4 

പല്ലവി 

പെന്തിക്കോസ്ത്റി൯ വല്ലഭനേേ!---എഴുന്നരുള്ക 

അനുപല്ലവി 

നി൯ദാനം യാചിക്കുന്ന--നിന്ദാസരിന്നുള്ളത്തില്, 

ചിന്തും തിജ്വാലയൊത്ത_തിരുപ്രസന്നത
യോടെ൦” 

ചരണങ്ങള് 

വിശ്വാസം സ്നേഹം ആശയും _ അഗതികള്ക്കു 

മേലില് നിന്നയക്കേണമേ........- 

നിന്ശ്വാസം ഇല്ല എങ്കില് നിജ്ജീവ രൂപം ഞങ്ങള് 

നി താമസിച്ചീടല്ലേ ശക്തി പകന്നീട്ടവാ൯1--, 

പേരല്ലാതൊന്നുമില്ലയ്യോ? നിലകളെല്ലാം 

പിഴച്ചപമാനമായയ്യോ! ക 

ഓരോ മനസ്സുകളും ഓരോ നില തിരിഞ്ഞു 

ഒരു മനമെന്ന ശക്തി ഒഴിഞ്ഞുപോയഘോ സ്വാമീ -- 

കല്ലായ നെഞ്ച്യകളെപ്പാം ഉരുക്കി മന- 

ക്കാടെല്ലാം വെട്ടിക്കള ക. .......- 

എല്ലാ വഞ്ചനകളും ഇല്ലാതെയാക്കേണമേ 

ഏവക്കും അനുതാപം അനുഗ്രഫത്തോടരുള്ക൦ 

പാപത്തിന്നുറവകളെ അടച്ചെന്നുള്ളം 

പാവനമാക്കീടേണമേ.....-.--
 

താല്പയയത്തോടെ ഞങ്ങള് യേശുവെ പിന്തുടരാന് 

സത്യ ക്രിസ്തവരായി കാക്കേണം അടിയാരെട” 

അത്തി
 

പെന്തി 

പെന്തി 

പെന്തി 

ഒപെന്തി 

പെന്തി 
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193 ഇംഗ്ലീഷ് 
1 ദ്ധ! ശുദ്ധ! കത്താ! ദേവാ! ജീവദായകനെ! 

ചിത്ത ശുദ്ധി നല്കി എന്നെ രക്ഷിക്കിന്നേരമേ! 
2: വാസം ചെയ്യ്േന്നുള്ളില് ദേവാ! പാപബോധം നല്ല. 

നാഗമാഡഷ്യ്യോകായ്വാനെന്നെ പാലിച്ചിടേണമേ. 
3 സത്യാത്മാവേ! വായെന്നുള്ളില് നിത്യവ്യം നി പാ. 

കിസ്നേശുവിന് മുദ്ര എന്നില് പതിക്ക ന ഇപ്പോള് 
4 സ്നേഹാദിഫലങ്ങള് എന്നില് ആവാനധികമായ* 

സ്നേഹവാനേ! തുണഴ്തുണം ഹിന പാപിയെന്മേ൯ 
5 താതസുതശുദ്ധാത്മാവേ! നാഥാത്രിയേകനേ! 

താ നിന് കൃപാവരങ്ങളെ -നിന്സേവ ചെയ്തീടാ൯. 
നളം 

194. ഖണ്ഡങ്ങള് ഏകതാഒം 
| പെന്തിക്കോസ്ത്റി൯ ശക്തിയെ അയയ്ണു ദൈവമേ! നിസ 

സ്വന്തദാസക്കേററം ജീവന് ലഭ്യമാകുവാന്. 
2 ലോകം തന് വശത്തിലാക്കി നി൯ജനങ്ങളെ__ ആത്മ.- 

ദാഹമുള്ള ദൈവമക്കളെത്ര ദുര്ല്ലഭം. 
3 നാമമാത്രരായ് ജനം തിരിഞ്ഞു ഹാ! വിഭോ! മാ__ 

കേമമായിട്ടുണ്ട ബാഹൃമായ കമ്മങ്ങള്. 
4 കേട്ടപററി നിന് സഭത്ത്രിതാകെ നാഥനേ! ദിവ്യ. 

ചുട്ടലേശമില്ലയെന്നതെത്ര സങ്കടം! 
5 നെഞ്ചുപൊട്ടി വേദനപ്പെട്ടന്നു കത്തനേ! നി 

തങ്കച്ചോരയല്ലൊ നീ ചൊരിഞ്ഞീ മര്ത്ൃക്കായ്. 
0 പ്രാണനാഥനേ! അയക്കു നിന്െറ ആവിയെ തിരെ 

പ്പാണനററ നിന് സഭയുണന്ന ജിവിപ്പാന്. 
റ് ഉജ്പലിച്ചുയന്നിടേണമാത്മപാവകന് മ 

ഫാത്ൃരുപ്രകാശമോട്ട നിന് സഭാന്തരേ. 
$ നിക്കുകഭയം സമസ്ത സംശയങ്ങളും നിന് 

ഭാഗ്യവാസത്താലെ ഉള്ളം സ്വഗ്ലുമാക്കുക. ത് 

നിനാ 
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1 ഇംഗ്ലീഷ് ഏുകതാളം 

1 പരിശുദ്ധാത്മാവേ! ഇപ്പോള് ഈഅടിയാരമേല് 

കരളലിഞ്ഞു വന്നു വരം നല്കിടേണമേ 

പെന്തീക്കോസ്തറി൯ നാളില് സ്വന്ത അപ്പപൊസ്പുലറമേല്് 

ചന്തമോടിറങ്ങിവന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ 

1 നല്ല ദാനങ്ങള്ക്കുടയവല്ലഭനേ! നി 

സ്വര്ല്ലോകത്തില് നിന്നീറങ്ങി വരിക ഞങ്ങള്മേല് 

4 പന്നുവരപ്രസാദങ്ങള് എല്ലാവരമേലും 

തന്നിട്ടാശിവ്യാദത്തോടയച്ചീിടേണമേ. 

എലാം 

16 മണിരജ, ആദിതാളം 

1] എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിട്ടവാന് സ്വഗ്ഗ- 

മണ്ഡപം വിട്ടിറങ്ങി-വന്ന 

ഉന്നതനാം തങ്കപ്രാവേ! നി വന്നെന്നില് 

എന്നുമധിവസിക്കു 

[ തങ്കച്ചിറകടി എത്രനാൾ കേട്ടിട്ടും 

ശങ്കകൂടാരെ നിന്നെ--തള്ളി 

സങ്കേതം ഞാന് കൊട്ടത്തന്ന്യക്കെന്നോത്തിതാ, 

സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടന്നു. 

3 കത്തനേ! എത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളയ്യോ! 

നഷ്ടമാക്കി ഈവിധ ഇന്നും 

കഷ്ടതതന്നില് വലയുന്നു ഞാനിതാ 

രുട്ടിയയണത്തണമേ! 

ലി ശുന്യവ്യം പാഴ്ചമായ്തള്ളിയതാമ നിന് 

മന്ദിരംതന്നിലിന്നു__ദേവാ! 

വന്നു പാത്തു ശുദ്ധി ചെയ്ത നിന്വീട്ടിന്െറ 

നിന്ദയകററണമേ 

€ ജാീവിതമിന്നും ശരിയായിട്ടില്ലയോ! 

ജീവിപ്പിക്കും കത്തനേ!-_വന്നു 

ജീവനും ശക്തിയും സ്നേഹവുംതന്നെന്നെ 

ജിവിപ്പിച്ചീടണമേ. 
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6 ശക്തിയിന് സിംഹാസനമതിലേറിവ- 
സിക്കുന്ന യേശുരാജന൯--എന്നില് 
ശക്തിയോടേ വന്നു വാണിട്ടം നേരത്തില് 
ശക്തനായ് ജീവിക്കും ഞാന് 

7 എന്നലങ്കാരവസ്തം ധരിപച്ചീട്ടം ഞാന് 
., ഇന്നുമുതല് ദൈവമേ! മേലാല് 
എന്നിലശുദ്ധനും ചേലയില്ലാത്തോനും 
ചേന്നു വരികയില്ല. 

ട് ഈ വിധത്തില് പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിടാ൯ 
ദൈവാത്മാവേ! വന്നെന്നില്--എന്നും 
ആവസ്ീച്ചു തവ തേജസ്സ്റാലെന്നുടെ 
ജിവ്വന് പ്രശോഭിപ്പിക്ക. 

നച 

ഥ്ഥാട റ. 

൭െെവ്വ റ്വപനം 

1൭77 ക്വാല് ആദിതാളം: 
പല്ലത്ധി 

ദൈവഹിതം കാട്ടിം.നല്ല 

ദിവ്ൃയസധവിശേഷം 

അനുപല്ലവി 
ഉവ്വിനാഥന് യേശു-ക്രിസ്തൂഅരുളിയ 
ഉത്തമമായയള്ള.-സത്യസവിശേഷം---- ' ദൈവ; 

ചരണങ്ങള് 

ആദിദീപം ഉദിപ്പാ൯ നല്ല-അറിവധികം ലഭിപ്പാന് -സത്യ 
നീതിയിന്വേരുറപ്പാന്-അതു നിശ്ചയമായ് ധരിപ്പാന് 
ജാതികളായ ൩൨.കല മനുഷ്യരും 
സ്ത്ൃയവേദമെന്നു സ്തൃത്യമായ് ചൊല്ലിടാന്__ ദൈവ്വ 
അന്പു നിറയുവാനും ദോഷാകാംക്ഷ കറയയവാനും--മോക്ഷ 
ഉന്പം പെരുകുവാനും പാപ. കൂരിരുള് മാറുവാനും 
മുന്പില് നടന്നതാം മൂഡമമാഗ്ഗം വീട്ട 

1 മുക്തിമാഗ്ലത്തില് സംശൂര്ധരായ്ക്കാഴ്വാ൯___ റ, ദൈവ 

7 
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3 പൊന്യ,ത്തുമാലയെക്കാള്-തങ്ക -പുച് എല്ലാറെറയുങ്കാള്.പൊ. 

നല്മണിമാലയെക്കാള് -നവടരത്തമാദികടഒളെ കാള് ന്നില് 

കന്മഷ്മററ കനകമണിപ്രഭ 

കണ്ഞണിയാകുന്൩_വിഞ്മണിയാമതു-- ദവ 

4 അന്ധതകളൊഴിവാന് പാപ.ബന്ധനങ്ങള ഴവാ൯-ദൈവ- 

ബാന്ധവം ഏറിട്ടവാ൯-നിത്ൃയ ശാന്തതയും വരുവാന് 

സന്താപാല് മര്തൃരും-ശാന്തനാമിശനെ 

പിത്തുടന്നോടി ര.ക്ഷാവഴി തേട്ടവാ൯--- ദൈവ 

5 ബാലകര് കൂട്ടവാനും നിത്യം-മേല്ഗതി തേടവാനുംജിവ. 

കാലം നിണ്ടിട്ടവാനും-മോക്ഷ ഘനമുടി ചുടവാനും 

മാലഷന്നോന് മണവാളനാം ക്രിസ്തുവെ 

ചേലോടനുദിനം-പാടി സ്തൃതിച്ചിടാ൯--- ദൈവ 

ടാംയാത്രുര-റ---- 

199 ശങ്കരാഭരണം ചാപ് 

പല്ലവി 

തേന്മധരമതിലും-സത്യ വേദം 

ദിവ്യമായ മധുരം... ...... 

അനുപല്ലവി 

ജ്ഞാനമതില് നിറയും_വേദമതിലെനിക്കു 

നാഥനേ! അരുള് ആശ.-അനുദിനം രുചിപ്പാ൯--- തേന് 

ചരണങ്ങള് 

31 കാരുണ്യ ഗുരുവചനം-കളങ്ക നി- 

വാരണമായോരശനം......... 

പൂരണമായതു.ഞാനുള്ക്കൊണ്ടിട്ടകില് 

പാവനാലയത്തിന്നു യോഗ്യനായി ട്ടമേ - തേന് 

1 ബുദ്ധിയിന്൯ കണ് ഇരുണ്ട-ബോധമവര- 

പോയതിനാല് വിരണ്ടു... ...... 

സിദ്ധി ലഭിച്ചതിന്നുള്-അതിധയങ്ങളെക്കുണ്ടു 

തേറിട്ടവാനെന് മനക്ക-ണ് തുറന്നരു.ക നീ. തേന് 

3 പാദോപയോഗദിപം-നല്വേദം 

പററുകില് അതിലാഭം......... 
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ബാധ ചെയ്തിട്ടും പല-ശോധനകളം എതിര് 

വരികില് അഖിലം വെല്വാന്-തക്കോരായുയധമതു- 

4 വിണ്ണുലകൊഴിഞ്ഞാലും-അതോടിഹ 

മണ്ണൂലകഴിഞ്ഞാലും......... 

നിണ്ണയമായെന്നു- ശ്രികരമാകും ജിവ- 

തിരുമൊഴി ഫുദിതങ്ങി-ഫലിപ്പാനനുഗ്രഹിക്ക-__ 

5 സകല ഭൂതരും വാഴ്വാന്-അഫഹഫോ! ദേവാ! 

ഏകാ! നി൯ അറിവ കൊള്വാന്......... 

ശുദ്ധ സുവിശേഷം -വിളങ്ങി-പ്രകാശിപ്പാന് 

ശദ്ധമാമാത്മാവെ.ല്ലാവക്കും നല്ലക--- 

147 

തേന 

തേ 

തേന 

199 മണിരംഗ ആദിതാളം 

പൊന്നിനെക്കാള് വിലയേറിയതാകും ദൈവവചനമതിനു-സമം 
മന്നിലെങ്ങുമില്ലൊന്നും ദൈവദത്തമായൊരു സ്വഗ്ഗനിക്ഷേപമതു. 
ഹൃദയത്തില് വിശുദ്ധാത്മപ്രകാശമുദിച്ചീട്ടന്നോരള വില്. ശുദ്ധ 
വേദപ്രമാണം തേനിനെക്കാളും മാധുര്യമായ് ഭവിക്കും. 

ദൈവപിതാവിനു പാപികളോട്ടള്ള അത്ഭതമാം സ്നേഹം അതു 

ജീവദായകമാം ദിവ്ൃയവചനത്തില് വിളങ്ങുന്നു സ്ഷ്ടമായി. 

ജിവമൊഴിയാം വേദപ്രമാണത്തില് പ്രിയപ്പെട്ടന്നവക്കു.സദാ 
മദെവവചനമാകും യേശുരക്ഷകനില് സ്നേഹംവള ന്നവരും. 

പാപത്തിന്മോചനം ചിത്തവിശുദ്ധിയും ആത്മസന്തോഷമതും- 
ആപത്തിലഭയം ഇരുളിത്പ്രകാഗശം നല്ലന്നതിരുവചനം. [ സദാ 

സത്യവിശ്വാസികള്ലോകത്തില് സഹിക്കും സവ്ൃദുഃഖങ്ങളില്ലം-ആ 
ഉത്തമാശ്വാസവും ആത്മികബലമതും സര്വ്വദാനല്ലീട്ടന്നു. തു 
ദൈവവചനമാമാത്മാവിന്വാളിനെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടന്നവക്കു-ഇഫഹ 
സര്വ്വ വൈരികളെയും വെന്നിട്ടവതിനു ശക്തിലഭിക്കുമഹോ! 
മന്നായാം വചന മെന്നുഭ്ൂജിപ്പവര് ശദ്ധതയില്വള രും-അവ_ 
ക്കന്നത ദൈവസംസഗ്ലമനുദിനം ആനന്ദമായ് വന്പീട്ടം, 
വേദപ്രമാണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗ്യമനന്തമല്ലോ- അ ൮൪ 
മോദമായിഫവാസം ചെയ്തുപി നവാണിട്ടം മോക്ഷപുരത്തിലെന്നും 
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ചഠ 
] നിന്തിരുവചനത്തില് നിന്നത്ഭതകായ്യങ്ങള് 

ചന്തമായ് ഗ്രഹിപ്പതിന്നു നിന് തുണ നല്കിശോ! 

2 അന്ധകാര രാജനെനെറ ചിന്തകലക്കാതെ 
കാന്താ! നിന് ചിന്തയെന്നില് തന്നാദ്യന്തം പാലിക്ക 

3 സത്ൃയവചനത്തില് നിന്നു നിതയ ജിവവാക്യം 

ചിത്തേ പതിപ്പിച്ചിട്ടക ശുദ്ധാത്മ നായകാ! 

4 വിശ്വാസത്തോടെന്നുള്ളില് നിന നിശ്വാസമൊഴികള് 

നിശ്ചയമായ് -കലന്നെനിക്കാശ്വാസമുണ്ടാവാന. 

൧01 ആദിതാളം 
നല്ല ദേവനേ! ഞങ്ങള് എല്ലാവരേയും 

നല്പതാക്കി നിന് ഇഷ്ടത്തെ ചൊല്ലിടേണമേ! 

2 പച്ചദമച്ചിലില് ഞങ്ങള് മേഞ്ഞിട്ടവാനായ് 

മെച്ചമാ യാഹാരത്തെനി നല്ലിടേണമേ) 

3 അസ്ധകാരമാം ഈ ലോകയാത്രയില് 

ബന്ധുവായിരുന്നു വഴി കാട്ടീടേണമേ! 

4 ഇന്വമേറ്യ നിന് അന്പുള്ള സ്വരം 

മുമ്പെ നടന്നു സദാ കേള്പ്പിക്കേണമേ! 

ട വേദവാക്യങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്കാദായമാവാന് 
വേദനാഥനേ! നിന്െറ ജ്ഞാനം നല്കുക 

6 സന്തോഷം സദാ ഞങ്ങള് ചിന്തയില് വാഴാ൯ 

സന്തോഷത്തെ ഞങ്ങള്ക്കിന്നു ദാനം ചെയ്യുക 

7 താതനും ശുഭ്ധാ ത്മന്നും നിത്യപുത്രന്നും 

സാദരം സ്കൂതി ഗാനം എന്നും ചൊല്ലന്നേ! 

ട് ക്ത 

മ0൧2 മണിരംഗു ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ദൈവവചഛനമേ ദിവൃവിശേഷം സര്വ്വദാ മോദമോടേ-അതില്്. 

ദൈവമേ! നോക്കുവാന് കണ്ണൌനിമ്ക്കേകുക ജിവദയാപരനേ!__ 

ചരണങ്ങള് 

1 കൂരിരുളില് വഴിപോക്കുനു നല്ല പ്രകാഗം തെളിച്ചു കാട്ടി-സദാ 

നേരെ ത൯ന്വഴി നടത്തിടും മണിവിള- 

ടക്കതിഫ ലോകമതില്?--- ദൈവ 
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മേദിനിയില് ധനധാന്യം നിറഞ്ഞുള്ള 

ഭണ്ഡാരശാലയേതു”---ആത്മ- 

പൈദാഹമേറി വലഞ്ഞിട്ടന്നോക്കൊരു 

ഭേദമെന്യേ കൊട്ടപ്പാ൯?--- ദൈവ 

സ്വഗ്ഗപുരംനോക്കി യാത്രചെയ്യുന്നവ--- 

ക്കൊക്കെയ്യമുള്ള മഹാ_-_നല്ല 

യോഗ്യനാം മിത്രത്തെ തെററുകൂടാതങ്ങു 

കൂട്ടിക്കൊട്ടപ്പതെന്തു”?--- ദൈവ 

ഉണ്ടൊരു വൃക്ഷമതി൯ ഫലമെപ്പൊഴ്ചം 

കുണ്ണിതനാം പാപിയി൯--മഹാ 
ഇണ്ടലകററി സഞ്ഞോഷം കൊട്ടത്തിടട. 
ന്നേതതു ലോകമിതില്?--- ദൈവ 

പാപത്താല് നൊത്തു വലഞ്ഞിടടം രോഗിക്കു 
വൈദ്യനാമേശമവിനേ. കാട്ടി 
രാപ്പകല് കൂടിരുന്നാശ്വാസവാക്കുകള് 
ചൊല്ലിക്കൊട്ടപ്പതെന്തു്?--- ദൈവ 

എന്വഴിക്കുള്ള മണിവിളക്കും സദാ- 
ജിവനെറ ഭോജനവൃയം നല്ല 

ജിവതരുവിന്സുഖ മേകുഫ്േലമതും- 

നി൯്വചനം പരനേ!---ദൈവ 

ത്മ. 

203 / ഠനഠില്്ഡി ഡറ7ഠ്ട ൨ ഖം. 
12. 1. ആദിതാളം 

യേശുവിന് തിരുപ്പാദത്തില് ഇരുന്നു കേള്ക്ക നാം 
തന്െറ വിശുദ്ധ വാകൃത്തില് നമ്മടെ ജിവനാം 
യേത്തുവി൯ സുവിശേഷം ദിവ്യമാം ഉപദേധഗം 

കേള്ക്കുക ന്മാം, കാക്കുക നാം, ജീവമെറ വാകൃങ്ങറ. 
ദൈവവചനം ജിവനും ശക്തിയും ആകയാല് 
ആത്മരക്ഷയ്യണ്ടേവനും ഉള്ളത്തില് കൈക്കൊണ്ടാല് 
ആത്മമരണം മാറും, നിതിയില് അചപന്൯ വാഴം--- കേശ 

അന്ധന്നു കാഴ്ച നല്ലവാ൯ വചനം മാഗ്ഗമാം 
സത്യത്തില് അതു കാക്കുവാന്. സ്വഗ്ലത്തിന ദാനമാം 

ഒഗിയയുവാന്൯ നിത്യനാധം, കാലിന്നൊരുപ്രകാശം_ കേറാ 
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സത്യദൈവത്തിന് ഭക്തന്മാറ വചനം കാത്തതാല് 

സല്പ്രവൃത്തിക്കു ശക്തന്മാ൪ ആകുന്നു നാള്ക്കുനാള് 

ദൈവ മുഖപ്രസാദം നിത്യം അവക്കാഹ്ളാദം--- കേ: 

ലോകവും അവസാനിക്കും വാനവും ഇല്ലാതാം, 

ദൈവ വാക്കു പ്രമാണിക്കും ഭക്തനോ നിത്യനാം 
വാട്ടം മാലിന്യം നാശം ഇല്ലാത്തോരവകാഠം--- കേള് 

ക04.  ബിഹാക് ഫഏുകതാളം 
പല്ലവി 

നി൯വചനം മഹാ മധുരം 

ചരണങ്ങഗ 

പാപഭാരത്താലേററം താപപ്പെട്ടോക്കാശ്വാസം 

ഏകിട്ടന്നുനിന് വാശത്തങ്ങള്- 

ശുദ്ധിയില് എന്നും അഭിവ്ൃദ്ധിയുണ്ടാവാന് ചിത്തേ 

ശക്തിയോടെ പ്രവത്തിക്കുന്ന 

അന്ധകാരത്താല് പാരം നൊത്തുവലയ്യന്നോക്ട 

ഏകുന്നു സല്പ്രകാശമതു--- 

ഖേദിക്കുന്നോരുള്ളത്തില് മോദം നല്കുന്നു ദിവ്യ- 

സാക്ഷ്യങ്ങളാല് ശ്മദ്ധാത്മാവെന്നും-- 4 

ക്ഷിണമുള്ളോക്കു ഗക്തി ദാനം ചെയ്യുന്നു പേട. 

മാനിനെപ്പപോരു ഓടാ൯ സതത൦൦ 

മാധയ്യമുള്ളനേകം വാഗ്ദാനങ്ങളാല് ഫൃദി 

ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യും 

ദിവ്യസംസഗ്ലം ജയജീവിതമതും തിരു- 

ന്യായപ്രമാണാദ്ധയയനത്താല്-- 

ബൃദ്ധിയെ കവിയ്യന്ന ക്രിസ്തുവിന് മഹാ സ്നേഹം 

ഫുദയത്തിന്നാഹ്ളാദകരം. 

സ്വഗ്ലോകേ ലഭിക്കും ഭാഗ്യങ്ങകെ കാണിച്ചു 

അന്തരംഗേ സന്തോഷം തരു 

മാം 

നിന 

നിന 

നിന 

നിന. 

നിന 

നിന: 

നിന 

നിന 

നിന്: 



[വപ] ചട 

ത്ാാനതാപം. 

് മററ3 ചെഞ്ചുരുട്ടി ആദിതാള- 

പല്ലവി 

ദേവാ! കരുണയില്ലയോ? യേശുദേവാ! കരുണയില്പയോ”__ 

അനുപല്ലവി 

ജീവാ! പരമോന്നതെ _.മേവയം സര്വ്വപ്രധാന 

മുവരില് ഒരുവനാം ദൈവപുത്രനേ-യേശു-_ ദേവാ* 

ചരണങ്ങള് 

1] ഫ്ലല്ലാം അറിയ്യം പൊരുളേ! ഞങ്ങള് ___ 

ക്കില്ലായ്മ നിക്കും അരു__ളേ! കരി- 

തപ്പാം മനസ്സ്ടയ എല്ലാ പാപികളുടെ $ 
അല്ലല് ഒഴിച്ചരുളംനല്ല നായകന് യേശു. ദേവാ! 

2 എങ്ങും നിറഞ്ഞ വെളി_വേ! ഇരുള് 
തിങ്ങും നട്ടവില് ഒളി---വേ! അതി-- 
സങ്കടമാകും നര -- പങ്ക ശോകങ്ങള് തിക്കും 
മുഗാധിപതി രക്ഷാ__തൃംഗം ദാവിദുപത്രാ!__ ദേവാ! 

4 വേദവചന മുടി---വേ! ജഗത്തി- 
നനാധാരം ആന വട ।---വേ! ദേവാ 
താതനും ഞങ്ങള്ക്കുള്ള---മാതാവും നീയേ യേശു - 
ച രക്ഷിക്ക വേറെ. ആധാരം ഞങ്ങള്ക്കില്ലേ! ദേവാ! 

ക06 ആനന്ദഭൈരവി അടതാഒം 
ളി 

1] പാപി ഞാന് മഫാ-പാപി ഞാന് പരാ! യേതതുനാഥാ സ്വാമി! 
കോപിച്ചിടല്ലേ ദൈവ ജാതനേ!__ യേത്തു നാഥാ സ്വാമീ! 

2 നാവിനാല് മനം ക്രയ യാലുമേ.._ യേശുനാഥാ സ്വാമ! 
നി൯ വിരോധിയായ” പാപഞാ൯പരാ! യേശു നാഥാ സ്വാമ"! 

4 നിതി നോക്കിയാല് ഭിതിയേറുന്നേ--. യേത്തു ന്ദ്ധാ സ്വാമ"! 
ഹേതുവിങ്ങില്ലെ_വാദിച്ചീട്ടവാ൯__ യേശു നാ സ്വാമ്! 
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ഞാന് ചെയ്യാത്തൊരു തിന്മയിങ്ങില്ലേ.- യേത്ു നാഥാ സ്വാമി! 

പി൯ന്തിരിയല്ലേ---എന് പരാ! പരാ!--- യേശു നാഥാ സ്വാമി! 

തിന്മയല്ലാതെ നന്മയിങ്ങില്ലേ.. യേശൂ നാഥാ സ്വാമി! 
നന്മ തിന്മയാല് തിന്നപോകുന്നേ--- യേശൂ നാഥാ സ്വാമി) 

ചിന്തിച്ചെന് ഉള്ളം വെത്തു നീറുന്നേ--- യേശു നാഥാ സ്വാമി! 

10 

എത്തു ഞാന് ചെയ്തന്-.എന് പരാ! പരാ- യേശു നാഥാ സ്വാമ! 

അന്നു കുള്ളന്നു ദത്തമാം ക്ഷമാ... യേശു നാഥാ സ്വാമി! 

ഇന്നി പാപിക്കും തന്നിടേണമേ-- യേശു നാഥാ സ്വാമി! 

ബീ വെടിയല്ലെ--പാപിയാമെന്നെ യേശു നാഥാ സ്വാമി! 

പോവതിന്നൊരു--പാഥമററില്ലെ- യേശു നാഥാ സ്വാമ॥! 

എന്നെ മോചിച്ചാല്-തന്നെ നി൯കൃപ യേശു നാഥാ സ്വാശി! 

നന്നേ ശോഭിക്കും നന്മ ദായകാ-- യേശു നാഥാ സ്വാമ 

കാലം പോകുന്നെ.മാലില് ചാകും മുനന്.---- യേശൂ നാഥാ സ്വാമ! 

ചേലൊടെ കൃപ--ചെയ്യിടേണമേ-- യേശു നാഥാ സ്വാമി! 

കമ0൫7 ആനന്ദഭൈരവി ച്ചാപ 

1] 

പല്ലവി 

പരിതാപപ്പെട്ടന്നെന്െറ ദുരിതമകലുവാന 

കരുണയരുളുക ന്ധാ!ം ട്ടം 

അനുപല്ലവി 

സരമാനവ സംഘ. മഖിലവുയം വണങ്ങും 

പരമ ദേവകുമാരാ---വരദാ! യേ നാഠേന്ദ്രാ* പരി 

ചരണങ്ങള് 

പാപികള്ക്കുയന്ന സങ്കേതമേ! -പരി- 

താപഫൃദയത്തിന്നമുതമേ!...... 

കോപതനയനാമിീ പാപിമേലുള്ള 

ശാപം തിത്തനുഗ്രഹിക്കേണമേ സ്വാമിന്! പ്ര ॥ 

സാത്താന് കേസരി പോലലറുന്നു മഹാ 

ചീിത്തയുലകം പക കൂറുന്നു...... 

ഏററം ജഡമിങ്ങു തളരുന്ന പാപ 

നാററംകൊണ്ടു മനം പതറുന്നു സ്വാമിന് പരി 
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3 ന്യായപ്രമാണം കുററമേകുന്നു ഹാ! മ. 

ദിയ ക്രിയകള് തിീയ്യതാക്കുന്നു...... 

മായാലോകമിച്ചുയു ണ്ടാക്കുന്ന മഹാ- 

പായവഴികളില് കൊണ്ടാക്കുന്നു സ്വാമിന്... വത 

4 രാവും പകലും കള്ണ്ണീരോട്ടന്നു മന- 

നോവും ശോകവും പെരുകീട്ടന്നു...... 

ചാവ്യമെന്നോട്ട പോരാടിട്ടന്നു-എനെറ. 

നാവും നിനു കൃപയെ കൊണ്ടാട്ടന്നു സ്വാമി൯!--- പലി 

കറ08 ഭൈരവി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

പരനേ! എന് യേശുനാഥാ! 

പാപി ഞാന് പരാ!...പാപി ഞാന് വരാം... 

ചരണങ്ങൾള് 
വചനം എന ചിന്ത കമ്മം' സവ്വവും' പാപം...: പരസ്യ 
ദിനവും എ൯ ഭാവമമല്ലാം ദോഷം മാത്രമേ. പരനേ! 
കണ്ണാല് ഞാന് ചെയ്ത പാപം എണ്ണുവാന് മേലാ--- പരനേ! 
നാവാല് ഞാ൯ ചൊന്നതില്യം പാപം ഏറെയാം__ പരനേ! 
കയ്യാത ഞാന് ദോഷം ചെയ്തുപോയി നാഥനേ'--- പരനേ! 
കാലും പാപത്തിന്നോടി ചേല്കെട്ടയ്യോ! __ പരനേ! 
എന്മേല് കൃപയോടിപ്പോള് നോക്കണം പരാ!__ പരവ! 

പോഷ്... ൮൮൫ ൭൭... 

[റ് 815 ത്തനന്ദ ഭൈരവി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ദൈവമേ! മഹാ പാപിയാം എന്നൊട്ട കപയണ്ടായ് ഞാന് 
ചെയ്യ് പാപം മോച്ചിക്കേണമേ! 

അനുപല്ലവി 
ദോഷമപ്പാതെന്നില് നന്മ-ലേശവുമില്ലേ കത്താവേ 
ചോരമാഗ്ലേ പോയപാപി ക്കാരുമാശ്രയം മററില്ലേ-ദൈവമേ! 
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2 നാധപൃരൂവ പാപപിയായേന്൯.ആരശയോടെ പാപം ചെയ്ക്കേന് 

നല്വഴ്। വെറുത്തു നടന്നേന്,, ..... 

യേശുധവ നിന്നെക്കുരിശില്---നിച പാതകന് തറച്ചേന 

ഏറിയ: പ്രാവശ്യം നാഥനേ!...... 

അയ്യയോ! ഞാന് മാ പാപ! അയ്യയ്യോ! ഞാന് മാ ദ്രോഹി! 

അന്പേറ്ും രക്ഷിതാവേ-നിന് പാദത്തില് വീഴന്നേനന്- ദൈവമേ' 

൫൨ നന്ദികെട്ട പാപിയായേന പൊന്നുടയവനേ! എന്നെ 

നാഥഗമാക്കിയാലും ന്യായമേ...... 

നിന്നുടെ കുരുണകള് ഞാന്---ഒന്നുമേ ആലോചിച്ചില്ലേ 

നിന മനം കയ്ക്കിച്ച നീചന് ഞാ൯...... 

കൊന്നാലും നീതിയാമേ--വന് നരകത്തില് വേകാവ 

കുററം തികഞ്ഞു പോയേ---മറെറാരാശ്രയമില്ലേ!--- ദൈവമേ! 

൬ 2 ഗോല്ഗൊഥാ മലമുകളില്---കുരിശില് എന് പാപം മൂലം 

മേല് കയറി തങ്ങിയ നാനനെ!...... 

ദുഷ് കൃതം ഞാന് ചെയ്തതിന്നും ദുഃഖ ശിക്ഷയേററല്ലോ ന! 

ചൊല്ലുള് അടങ്ങാത്ത വിധത്തില്...... 

നിന് കാല്ല്,ല് വീഴന്നയ്യോ!---നിയേ ശരണമെന്നു 

നിന്കപയാലെന്പാപം നിക്കിനന്നാക്കേണമെന്നെ- ദൈവമേ' 

4 നിന്മില്പാദത്തില് വീണ-നിചനാമടിയന്മേല് നി 

ചിന്തിയ രക്തം തളിക്കുക... 

ചിന്ത തളന്നീട്ടന്നയ്യോ!---തിന്മഭാരം കൂട്ടന്നയ്യോ! 

 നൊത്തു ഞാന് വന്നീട്ടന്നപ്പനേ!... ... 

ഉള്ളില് ദക്കൈതൊട്ടമ്മുന് ഉയരെ എഴുന്നള്ളല്ലേ 

ള്ളുന്ന മാപ്പു ചെയ്ത---കരുണത്തിരുവടിവേഃ--- ദൈവമേ 

210 കൌശിക ആദിതാളം 

പല്ലവി 

പഠനേ! തൃക്കടക്കണ്ണാല് ---നോക്കുണമേ.-.എനെറ 

പാ പദഃഖമൊക്കയ്യം തിക്കണമേ-- 

ചരണങ്ങള് 

] സ്ഥിരനല്ലാത്ത എന്നെ--വെടിയാതെ ഞാന് 

ചെയ്ത കുററം ഒന്നും നി__.ഓക്കാതെ പരനേ! 
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അളവതില്ലാത്ത---നിത്യവാസാ!--- പരനേ! 

മായ വലയില്പെട്ട---കട്ടങ്ങാതെ---ലോക- 

വാഴ്വില് മയങ്ങി മനം കലങ്ങാതെ--- പരനേ! 

അടിയനിന്നരുള് ചെ_യ്ക്കിടരുതോ! _നിന്െറ 
അടിമന്ത്കു നിയെന്നെ---ഗതി ഏതോ?--- പരനേ! 
വഞ്ചക മനസ്സിനെ മാററണമേ---എനെറ 

നെഞ്ചകം ന പുതു--താക്കുണമെ--- പരനേ! 
നടാ 00... 

കമ] മലയാമി ചാപ്പ 
പല്ലവി 

ശ്രിദേവാട്ടിന് കുട്ടി-യേ!-തിരു.പാദമെ-നെറ ശര-ണം. 

ചരണങ്ങള് 

[ ജിവനേ നിന്തിരു--പുണ്യ രക്തമെന്ന്യേ 
പാപി ഞാന് രക്ഷപെടാ൯---വേറെ 
ആവതില്ലാത്തുയാല് സവ്ൃമുപേക്ഷിച്ചു 
പാപിയിതാ! വരുന്നേന്!__- ശ്രി 

2 ഭാരം ചുമക്കുന്ന--പാപികളെ ഭവാന് 
ചാരത്തു വന്നിട്ടവാന് --തിരു- 
കാരുണ്യത്താല് വിളി-ച്ചിടുന്നതോത്തിപ്പോള് 
പാപിയിതാ വരുന്നേന-_- ശ്രീ 

ട് കാട്ടയടെ ഓടിയ ആടിനെ നേട്ടവാന്൯ 
തേടി നി വന്നതിനാല്---പാപ. 

ക്കാട്ടില് നിന്നോടിമാ--ശ്രേഷ്ട ഇടയനേ! 
പാപിയിതാ വരുന്നേന്.. ശ്രി 

4 പാപികളെ രക്ഷ-ചെയ്തതിന്നായി നി 
ശാപ മുത്യ സഹിച്ചു---ദിവ്യ- 

സ്നേഹകാരുണ്യത്തെ--ചിന്തിച്ചു ധൈധയ്യമായി് 
പാപിയിതാ വരുന്നേന്-_ 

ശ്ര 
5 ഒന്നിനാലും അങ്ങു. ചന്ന അടിയാരെ 

മന്നനന് നി തള്ള ക യി--ല്ലെന്നു. 
ചൊന്നതുമൂലമി---തിന്മ നിറഞ്ഞ മാ.. 
പാപിയിതാ വരുന്നേന൯__ 

ശ്രി 
നാ ത്തു 
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ക 1൧ തോടി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

നാശമാകുന്നേ ഞങ്ങള്---യേശുനാഥാ! നിന് കൃപ. 

നല്ലവാ൯ കാലമിതയോ!............ 

അനുപല്ലവി 

നിച പാപക്കടലില് ദാസര് താണുപോകുന്നേ! 

നിലയില്ലയ്യോ! തിരകള്--തലമേല് കയറുന്നയ്യോ!--- നാഗ 

ചരണങ്ങള്ൾ 

1 വിശുംകാററി൯ ഗക്തിയാല് -ആഗജയെല്ലാം മങ്ങുന്ന 

യേശ രക്ഷാകത്താവേ.ആശ്രരയം നീയേ നാഥാ! 

എഴുന്നരുളവാ൯ ഞങ്ങള്---തൊഴ്ചന്നു തൃപ്പാദത്തിങ്കല്_-- നാഠാ 

2) കോപം ചതി പകകള്--ലോഭം കാമം മററുള്ള- 

ക്രൂര ജന്തുക്കള് ചാട്ടന്നേ......... 

പാപികളെ വിഴങ്ങി---പേ പിശാചക്കളള്ള 

പാതാളത്തീക്കുഴിയില്---ചദ്ദിച്ചിട്ടമേ നാഥാഃ-- നാഗ 

3 തൃക്കൈനീട്ടി നിന് വാക്കാല്---നല്ലേണം ശാന്തി അയ്യോ! 

ദ്രോഹികളെ നി തള്ളല്ലേ!......... 

ദുഃഖക്കടല് പോവോളം--ചുക്കാന്൯ പിടിക്കേണമേ 

ദോഷം വരാതെ ഞങ്ങള് മോക്ഷ നാട്ടില് ചേന്നീടാന്---- നാഥാ 

ഷ്മ 

213 ക്വാല് ആദിതാളം 
പല്ലവി 

എന്തു ചെയ്യേണ്ടു ഞാന്---എന് ജീവനാഥാ! 

ചിന്ത കലങ്ങിയു---ഴലുന്നു താതാ!--എന്തുചെയ്യേണ്ടു ഞാന്? 

ചരണങ്ങള് 

1] ഇത്ര നാളായിട്ടം---ഇത്തിരിപോല്മെന 

ചിത്തമതു ഗുണ.പ്പെട്ടിട്ടിലലയോ?-- എന്തു 

2 എന് പുണ്യങ്ങള് തിരു---മുമ്പിലറപ്പായ് 

തമ്പരാനേ! കാണ-.പ്പെട്ടീടുന്നയയോ!-- എന്തു 
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3 നിതിയെന്നെണ്ണൂി സ്വ---നിതി തന്നില് ചാരി 

പാതകനായ് നാശ---പോതയില് പോയഴയ്യാ! എന്തു 

ലി കുള്ളനന്െറ വാക്കുകോട്ടുള്ളം നന്നായ് ത്തുറ൨_ 

ന്നില്ലേ നിനക്കു ഞാന്__പൊല്ലാത്തോനായയ്യോ! എന്തു 

5 കുള്ളസ്സ്മാധാനം--ഉള്ളിലാക്കിക്കൊണ്ടു 
നല്ല സുഖമായ് ന. ടന്നുകൊണ്ടേനയ്യോ!- എന്തു 

ലി മരണത്തിന് വേരെട്ട---ത്തെറിയായ്ത്കു മാലയ്യോ! 

മരണ വിഷമെന്നുള്-- മരുവീട്ടന്നയ്യോ!- എത്തു 
7 നാളെല്ലാം ഞാന് പതിര്-_പോലെ കഴിച്പയ്യൊ!___ 

കാളിക്കത്തീട്ടന്ന---നാള്കള് വരുന്നയ്യോ!-- എന്തു 
ട എല്ലാംകൊണ്ടും പിഴ--ച്ചല്ലോ ഇപ്പാതക൯ 

നല്ലവാ! നി എന്നെ--തള്ളിടരുതയ്യോ! എന്തു 
൭ ഒന്നുമില്ലാ എന്നില്-എന്നറിഞ്ഞേനിപ്പോള് 

മന്നനേ! നിന് പാദം_തന്നില് വിണീടുന്നേന്-- എന്തു 

10 നിന് വലങ്കൈകൊണ്ടു.__-എന്നെ പിടിച്ചനിന് 
പൊന്നുലോകം തന്നില്---എന്നെ നടത്തുക. എന്തു 

നാനു 

214. തതനന്ദ ഭൈരവി രൂപകം 
കുമ്പിട്ടന്നേനെന് ജീവനാഥനാം.ദേവാധിദേവാ! 
നി൯പാദപീഠത്തിങ്കല് പാപി ഞാന് ദേവാ... 
എനദുഃഖം തീരുമുന്നില് ചൊല്ലവാ൯-തീരെക്കഴിവില്ലാതെന്െറ 
നനഞ്ചടത്ത്കുന്നേ നാവു താഴ്ചന്നേ ദേവാ... 
അപ്പനേ; സാത്താന് പാപലോകങ്ങള്._തന്നുഗ വാകളാലെന്നെ 
ചപ്പുന്നയ്യൊ! കൈ നീട്ടു വേഗത്തില് ദേവാ... 
എന്നു തീന്നെന്െെറ പാപ നാററങ്ങള്.എന് തന്തയാം നിന്നെ 
പന്നു ചുംബനം ചെയ്യും ഞാനെന്നും ദേവാ... 
വിട്ടവിച്ചിട്ടകെന്നരികളില് നിന്നു.ചെറുപൈതലാമെന്നെ 
കഠിനപ്പോരില് ഞാന് തളന്നിരിക്കുന്നേ ദേവാ... 
ന്യായവിധിയില് കേററരുതയ്യോ!_ഈ ക്ഷിണനാമെന്നെ 
ന്യായമെനിക്കു നായകാ! നീയേ ദേവാ... 
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7 എന്തപ്പാ! ദൂരെമാറിപ്പോകുന്നു?-വേഗമണഞ്ഞു വരിക നീ 

വെത്തുനിറുമെന്നുള്ളില് ധൈധയ്യം താ! ദേവാ... 

8 ദൈവരാജ്യത്തി൯ന് പന്തിചേത്തെന്നെ -പോറരിപോഷിപ്പിക്കയെന 

൭ 

ദേവാ! നി൯ പാദേ വിണു കേഴ്ന്നേ!--- ദേവാ... 

വന്ദനം നിനക്കെന്നും താതനേ! നിന് പൊന്ചെവി തുറ- 

ന്നെന്നപേക്ഷ നി വേഗം കേള്ക്കണേ! ദേവാ... 

2൧1൭ മുഖാരി ഖണ്ഡങ്ങള് ആദിതാലഠ 

ജിവനായകനാകുമേതുവേ!_പാപിയാകുമെന് യാചന 

കോപിയാതെ നീ കേട്ടരുളക.-ദാവിദ്രാജനെറ നന്ദനാ!--- 

ആദരവററ പാപി ഞാനേശു -നാഥനേ എന് സങ്കേതമേ! 

ഭൂതലത്തിങ്കല് നീഅല്ലാതെനി.ക്കാദരവായിട്ടാരുള്ളു? ളവ 

അപ്പുനേ! പാപി വീണു കൂകുന്നു-തൃപ്പാദം തുണയെന്നയയോ! 

ഇപ്പാതകന്െറ സങ്കടം കേള്ക്കാ-തപ്പുറം തിരിഞ്ഞിടല്ലേ! ജീവ 

പാപിയെന്നെന്നെ ചൊല്ലകില് നിയും-പാപിയെ തേടിയല്ലയോ? 

ഭൂവില് വന്നുനിന് ജീവന് വിട്ടതു.പാപികളിന് സങ്കേതമേ! ജീവ 

ഉള്ളം നീറി വരുന്ന പാപിയെ.തള്ളമോ കൃപക്കണ്ണനേ! 

ഉള്ളങ്ങള റിഞ്ഞീട്ടന്നോനെയെ. ന്നുള്ള നീററലെ കാണുകാ-- ജിവ 

തള്ള താന് മനന്നിട്ടമോ ചെറു-പിള്ളയെ, കനിവുള്ളോനേ! 

തള്ളയെന്നെ മറക്കിലും പൊന്നു.തള്ളയാം നീ മറക്കുമോ? ജിവ 

പാദത്തില് വിണപാപിയെ തിരു-പാദത്താല് മെതിച്ചിട്ടമോ? 

പാദത്തില്വിണ പാപിയാം സ്ത്രിക്കു. മോദത്തെ കൊട്ടത്തില്ലയോ 

ജിവ 

സാത്താനായവനുള്ളില് തിയമ്പ-ഏററവും ചൊരിയുന്നതാല് 

ഏററവും തളന്നിട്ടന്നേനിതാ-ഏററവും കനിവുള്ളോനേ! ളിവ 

അം ചിപ് ് പ്റിടടട 

2 ഖണ്ഡങ്ങള് രൂപകം 

അയ്യോ! ഞാനൊരു മഹാ--പാപിയാകുന്നു നസ. 

റയ്യനേ! കനിയുക മനുവേലനേ! 

കൈകാല് തളന്നീട്ടന്നെന് ഉള്ളം ഉരുകിട്ടന്നു 

അയ്യോ! കനിയേണമേ മനുവേലനേ! 
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കരുണ നിറഞ്ഞവനേ! കരുണയിന് കടക്കള്കുറത 

തിരിഞ്ഞെന്നെ നോക്കേണമേ മനുവേലനേ! 

മുറിവും ചതവുയമെന്നില് അഴകി നാവീട്ടന്നയ്യേ! 

തിരുമുന്നില് വരുന്നിതാ മനുവേലനേ! 

പാതകം ചെയ്വതിന്നായോടിയ കാല്കളിതാ 

നാഥാ! മടക്കിട്ടന്നേന മനുവേലഴന! 

ഏതും മടി കൂടാതെ പാതകമാകവെ ഞാന് 
നാഥാ! ചെയ്തപോയയ്യോ മനുവേലനേ! 

മന്നാ! മറന്നു നിന്നെ, മദിച്ചു നടന്നു ചചയബ്യേന 
എണ്ണമില്ലാ പാപങ്ങള് മനുവേലനേ! 

നിന്നോട്ട നിന്നോടയോ! തന്നേ പിഴച്ചു നിന്െറ 
കല്ല്്ിന്മു൯ ദോഷം ചെയ്കകേ൯ മനുവേലനേ! 

അറവ്റ്യം വെറുപ്പും മഹാ അതിക്രമങ്ങളും ചെയ്വാന് 
വിരഞ്ഞോടി മുഗംപോലെ മനുവേലനേ! 

ഇരുളും മറവിടവുമിവയെ ചെയ്വതിന്നായി 
തിരിഞ്ഞു നടന്നേനയ്യോ മനുവേലനേ! 

കാവില് നീ വിലക്കിയ കനിയെത്തിന്നു നിന്നെപ്പോ- 
ലാവാനോടിയ പാപി മനുവേലനേ! 

ഹാബേലാം സോദരനെ അന്പ്യായമായ്ക്കൊന്ന. 
പാപിയാം കായേന് ഞാനേ മനുവേലനേ! 

സോദര൯ യോസേഫിനന്െറ കണ്ണൂി൪ കണ്ടമവനെ 
ഘാതകനായ്വിറേറാ൯ ഞാന് മനുവേലനേ! 

നല്ലവാ! യെറിഹോവിന് ശാപവനസ്തൂക്കള് കട്ട. 
കുള്ളനാഖാനും ഞാനേ മനുവേലനേ! 

നിന്നെ കൊല്വതിന്നായിത്തന്നേ ശിത്രക്കമെ ഞാ 
കൊന്ന ഹേരോദാവയ്യോ മനുവേലനേ! 

നിന്നെ തലകീഴായി തള്ള വാനായിട്ടയ്യോ 
നന്നായ് മുതിന്നോന് ഞാനേ മനുവേലനേ! 

ഉററസനേഹിതന് പോലെ തങ്കമുഖത്തില് മത്തി 
ദുഷ്ടക്കായ്വിറേറാന് ഞാനേ മനുവേലനേ! 
മൂന്നുരുവല്ല എണ്ണുമില്ലാതവണ്ണുമയ്യോ! 
നിനെ തള്ളിയോന് ഞാനേ മനുവേലനേ! 
മന്നാ! ദ്രോഹങ്ങളെല്ലാം നന്നായ ചെയ്ത ദ്രോഹി ഞാ 
നിന മൂന് വിണേന് കനിക മനുവേലനേ! 

നാലാ ന്തതത്തു 



നു 

അനുരാപാഠാ 

ക് ആദിതാളം 

പു 

എയേല് കനിഞ്ഞിടേണമേ ദേവദേവനെ! 

എയ്വേല് കനിഞ്ഞീടേണമേ യേശുനാഥനെ!- 

എന്മേല് കനിഞ്ഞീടേണമേ മാനുവേലനെ!- 

എന്മേല് കനിഞ്ഞിടേണമേ.......... 

ചരണങ്ങള് 

തന്മഹിമവെടിഞ്ഞങ്ങിമ്മഹിതലേ വന്നു 

എന്മേലലിഞ്ഞ ദാവിദിന്മകനേ പാപിയാം- ഏന 

പൊന്നിയ്രു തിരുമേനിമേ-ലെണ്ണുമില്ലാതടികള് 

എണ്ണമില്ലാത്തെന്പാപത്തിന്നായ്ക്കൊണ്ടോനേനാഥാ-എന 

തങ്കക്കിരിടം ശിരസ്സ്സിങ്കല്-പാപിക്കു ചുടാന് 

ശങ്കകൂടാതെയൊരു മുള്മുടി-ധരിച്ചോനെ--- എന് 

ആദാമിന് മക്കള് മരി യാതിരിപ്പാ൯ പുതിയ- 

ആദാമായ്യുന്നു മരണാധികളൊഴിച്ചോനേ-- എന് 

നിചനാമെനിക്കായി നീ ചൊരിഞ്ഞരക്തമീ- 

നിചഫ്ൃദയംതന്നില് നീ തളിച്ചീട്ടവാനായ്--- എന് 

നിന്നെ മറുത്തു ശിമോന് തന്നെ കൈക്കൊണ്ടല്ലോനി 

എന്നപോലെന്നെയുചേ ത്തിന്നനുഗ്രഹിപ്പാനായ്--- എന 

നിന്നട്ടക്കല് വന്നാലോ എന്നും തള്ള കയില്ല- 

എന്നു നിന് വചനത്തില് ചൊന്നവണ്ണമിന്നു നി-- ഏന് 

അന്പിയലുസ യേശു തമ്പുരാനേ ശരണാം! 

നിന്ഫാദങ്ങളില് വിഞു കുമ്പിടും മാപാപിയാ-- എന് 

മുഖാരി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

വേറൊരാശ്രുയമില്ല പാപിക്കി. 

ക്ങേറെയും ഭയം യേശുവേ!_നിനെറ 

കരുണയാല് എന്നെ തിരിച്ചു് രക്ഷിപ്പാ൯ 

ശരണം ചൊല്ലന്നേ൯ യേശവേ-- 

ചരണങ്ങള് 

ഏദന്തോട്ടത്തില് ആദാം ത
ിന്നൊരു-പാദപഫലപാതകം 

മേദിനി വിട്ടൊഴിഞ്ഞു, പോകവാന-മുത്യവ
േററ ദയാപഭാ- 

ശ്വേറൊരാ 



അനുതാപം 

നിയ്യറിവില് പൊഴിച്ച രക്തത്തില് -കന്മഷം കഴകേശുവേ! 

തിന്മയില് മുതനാം എനിക്കു നി-സന്തതം തൂണയ്ക്കേണമേ- വേ: 

സ്വന്തതാതന് മാതാവുമന്തികേ -എന്തൊരാശ്രയം തന്നിട്ടം? 
അന്ത്യകാലത്തില് നീയല്ലാതൊരു - ബന്ധുവില്ല ദയാപരാ! - വേ. 

ബന്ധു നീയല്ലാതെന്തു മാനുഷന്?-സ്വന്തമായിട്ടകില്ലഹോ! 
പനാത്തു വെന്തുരുകുന്നു ഞാന് നിയേ -സന്തതം തൂണയഷ്ക്കേണമേ- വേ. 

ദോഷിയെങ്കിലും യേശൂവേ! നിനക്കേസൃതന് അടിയാനിതാ! 
ജൂശില് നിന്വലഭാഗംരൂങ്ങിയ-ദുഷ്ടനില് കനിഞ്ഞില്ലയോ?- വേ 
ദരിതകാരണം തിരുവടിയെന്നെ.ഒരിക്കല്ം കൈവിട്ടീടല്ലേ! 
ദുരിതം നീക്കുവാന് കരിരില്തുങ്ങിയ -സവ്വജിവദയാല്ുവേ!- വേ. 

നം നി ഗ് 

219 ശങ്കരാദരണം ചെമ്പട: 
പല്ലര്ധി 

യേശുവേ: കരുണാസനപ്പുതിയേ! നട്ടം. 
തിരിയും എന്നെ വീണ്ടുകൊള്-- യേശു 

ചരണങ്ങള്ൾ 
ഭുതലത്തില് നിയൊഴിഞ്ഞു-ദാസന് എനിക്കാദരവു 

ചേതസ്ത്തില് കൃപയുണ്ടായി-നാശം അണയാതെ കാത്തു 

101 

ചിത്തചഞ്ചലം അടക്കി_ചേക്ക സല്ബുദ്ധി വരുത്തി__ യേശു 
വൈരിയാം പിശാചിനോട്ടം -കായമോഹാദികളോട്ടം 
പോരതില് മടങ്ങി അടി -പ്പെട്ടപോയി ഞാന് 
അടിമയെ ലോകക്കൊഴിച്ചപോ-രുടയ തമ്പരാനേ നല്ല- 
ഇടയനേ; ഒരേഴയാടാം_അടിയനെക്കണ്പാക്കേണമേ__ യേശു 
ണ്ണുമററ പാപങ്ങള് ഞാ൯.ചെയ്തവയാകെ പൊറുത്തു 
പുണ്യവാ൯ ഏകനേ എന്നെ-പുണ്യനാക്കേണം......... 
നിന്നടിമ ആയിട്ടമോ-രുന്നതി എനിക്കു ണ്ടാവാന് 
നിന്നടി വണങ്ങി നിത്യം-വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നു ഞാന്. യേശു 
നല്ലവരുലകില് ആരും. ഇല്ല നീയൊഴിഞ്ഞു സര്വ്വ. 
വപ്പഭത്വമുള്ളവന നീ- അല്ലയോ ദേവാ! 
കൊള്ളരുതാതുള്ളതെന്നില്. തള്ളി നീക്കി നിന്നുടയ 
നപ്പ നല്ല ദാനങ്ങളാല്-ഉ ള്ളലങ്കരിക്ക എനെ൨___ യേശു. 

ടെ ാ൫............ 



102 അനുതാപം. 

കമ൧൫ തോടി റ ച്ഛേ” 
പല്ലവി 

അരുമതാതാ! അയ്യോ! -നിയണ്െറ 
 അടിമലര്ഗതി മമ ത്രിയേകനാകുടമെന് -- അരുമതാതാ! 

അനുപല്ലവി 

പരമനിതിനിധിയല്ലോ നി!---എന്തീ. 
പരമനിചനിലിത്ര ദയതോന്നി-__നിനെറ 

മകനെ. ന്നിനിയെ.ങ്ങനെ ഞാ൯ 

 മൊഴിവേനയ്യോ!-.എന.--- . ' അരുമ 

ചരണങ്ങള് 

1 നിഞ്ചേവടി വിട്ടോടിപ്പോയേനേ__കഷ്ടം! 

പഞ്ചപാതകന്നടിപണിഞ്ഞേനേ 

നെഞ്ചില് തിരുക്കനിവെ വെടിഞ്ഞേനേ--മാമോ.- 

ന്നഞ്ചി പന്നികള് മേയ്പാ൯ പോയേനേ 

ക്ഷത്താല് മെലിഞ്ഞേനേ 

തവിടിസാലഞ്ഞേനേ-കണ്ണി൪ 

' ചൊരിഞ്ഞേ- പൊരിഞ്ഞേ 

വരുന്നേനടിമയയ്യോ!__എന--- അരുമ 

[ര സര്പ്പുസന്തതിയുള്ളില് .വഹിച്ചേനേ--നിന്നു- 
യിര്പ്പിന് കുട്ടികളാക്കി വരിച്ചേനേ 

അപ്പാ! നിന്ധനമെല്ലാം മുടിച്ചേനേ--ലോക- 

ക്കുപ്പുക്കുഴിയിലേവം മദിച്ചേനേ 

മണ്ണെ അണിഞ്ഞേനേ, 

വിങണ്ജൊെ ഉരിഞ്ഞേനേ__അയ്യോ! 

പറവാ-നരുതേ കൃപതേ. യ 

ശരണമെനിക്ക---എന്-- നു ര അരുമ 

പ തിരുമുഖത്തു നോക്കുവാന് മടിക്കുന്നേ--തിരു- 

ക്കരള്ക്കനിവോത്തെന് വായ് തുറക്കുന്ന 

തിരുക്കയ്യണപ്പെന് മനമുരുക്കുന്നേ--ണിഒെ ന്റ ; 

തിരുവായ്' ചുബേനം ദേഹം, തളത്തന്നേ 

ഉള്ളം ഉരുകുന്നു... 

വെള്ളം നികരുന്നു__തില് - 

ച്ചരണം-- ശരണം 

ച ണം മാറു മ . അരുമ 



ഡ്വുട്രാവ്ഥനഠ. 

പ്രതിഷ്ഠ. 

221 ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളം 
യേ ശുവെപ്പോലെ ആകുവാ൯.യേത്തുവിന് വാക്കു കാക്കുവാന് 
യേശുവെ നോക്കി ജിവിപ്പാ൯-ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാന് 

ഉറപ്പിക്കെന്നെ എൻ നാഥാ!-നിറയ്ക്കുയെന്നെ ശ്രദ്ധാത്മാ! 
ക്രിസ്ത൯മഹത്വത്താലെ ഞാ൯-മുററും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാന്, 

മശെശവപ്രായ വിഴ്ചുകള്-മോശയാല്ലള്ള താഴ്ചകള് 
നീക്കുക എല്ലാം നായകാ!-ഏകുക നിന് സംപൂര്ബ്ണുത__ ഉറ 
പ്രാത്ഥനയാല് എപ്പോഴ്ചം ഞാ൯-ജാഗരിച്ചു പോരാട്ടവാന് 
നിന്െറ സഹായം നല്ലക -എന്െറ മഹാ പുരോഹിതാ!--- ഉറ 
വാശത്തമാംനിക്ഷേപം ഞാന്.-ആകെയെന് സ്വന്തമാക്കുവാന് 
ചൂര്ണ്ണപ്രകാശം രക്ഷകാ-ഫു൪ണ്ണുവിശ്വാസത്തേയും താ__ ഉറ 
ഭിരുത്വത്താല് അനേകരും-തി൭൭ു പിന്മാറിഖേദിക്കും 
ധീരത നല്ലകേശുവേ!- വീരനാം സാക്ഷി ആക്കുക__ ഉറ 
വാങ്ങുകയല്ല ഉത്തമം-താങ്ങുക ഏറെ ശുദ്ധമാം 
എന്നു നിന്നോട്ടകൂടെ ഞാ൯-എയ്ണുവാന് ജ്ഞാനം നല്ലണം--- ഉ 
തേടടവാ൯ നഷ്ടമായതും-നേട്ടവാന് രൂഷ്ടമായതും 
കണ്ണനീര്വാക്കും സ്നേഹം താ-വന്നുനിന് അഗ്നി കത്തിക്ക__ 
കഷ്ടതയിലും പാട്ടവാ൯-നഷ്ടം അതില് കൊണ്ടാട്ടവാന് 
ശക്തിഅരുള്ക നാഥനേ!- ഭക്തിയില് പൂര്ണ്ണൂന് ആക്കുക 
യേശുവിന്കൂടെ താഴ്ചവാ൯-യേതുവിന്കൂടെ വാഴ്ചവാന് 
യേശ്രവിരതനിത്യം ചേരുവാനന്-ഇവയെ കാംക്ഷി 

൨ 

ഉറ 

ഉറ 

ക്കുന്നു ഞാ൯ന്--ഉറ 

തത്തു 

ചം മുഖാരി തആളിതാളം 
വല്ലവി 

ലി എന് കാന്തനിവന്തന്നെ ഗാംങ്കയില്ലഹഫോ! നിര്ണ്ണയം... .. 
അനുപല്ലവി 

ചെങ്കതിരവ൯പോല്.__ ക. ഉങ്കമററിതാ കാണു---ന്നെ൯ കാന്ത. 
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ചരണങ്ങള് 

1 കൂരിരുളിലുദിച്ച കുതിര൯_---പാപക്കറകള്__ 

തീരുവാനായൊഴിച്ച രുധിര൯-അനുതപിക്കും_ 

നേരം പാപികള്ക്കേററം രത്, 

കാണാതെപോയുള്ളാടുകള്.തേടി നടന്ന കാല്യകള്_. 

തന്നിലേററാണിപ്പാട്ടകള് _- കണ്ടിതാ ഞാനിപ്പാട്ടകള്! 

കൈവിലാവില്ും--- 

2 മുള്മുടി പുണ്ടു കോലാലടികള് --ഏററതാലിതാ! 

വെഞ്ഞജനെററിമേലുള്ള വട്ടകള്--അളവില്ലാത്ത- 

നയ നിമിത്തം ലോകക്കുടികള്---രക്ഷപെട്ടവാ൯ 

തന്മേല് കൊരടാവാലുള്ളടികള്......... & 

കൊണ്ട പാടുകളണ്ടിതാഃ --- ചാവി൯വിഷമുള്ക്കൊണ്ട താന് 

ചത്തു ജീവിച്ചുകൊണ്ടതാല് -- ചാകാത്ത മേനി കണ്ടിതാ! 

അല്ലയോ സഖി! -- 

3 . എ൯ കാന്തനുടെ. തിരുനാമ സുഗന്ധം തുക 

ന്നെങ്കലേശുന്നു തനെറ ധാമം__അതിനാല് ഞാനും 

തിങ്കള് പോലെ മേവുന്നു ക്ഷേമം എനിക്കവന്െറ- 

ചെങ്കോലിന കീഴില് പുതുനാമം...... 

തന്നാനെനിക്കു മന്നവന്.-മണ്ണില് മനുവായ്ക്ുന്നവ൯ന് 

വാനലോകത്തെഴന്നവന്൯--എനിക്കു കാഴ്ച തന്നവന൯ന 

ഇതാ കാണുന്നു!--- 

4. തങ്കലുള്ള നിറം ചുവപ്പും-_-വെണ്ടയും, രല- 

തങ്കം, കുന്തളമോ കറുപ്പും, ലക്ഷംപേരില് യു 

ങ്കമററവന്െറ പ തും 

ത൯കണ്ണുകള് പാലില് കുളിപ്പും.... 

തണ്ണീര്തോട്ടിലിരിപ്പുമാ-യ്യള്ള നാട
ിന് 

' തന്െറ കവിള് സൌരഭ ഭ്യമാം_വദ്ത്തടത്തിന്നൊ
പ്പമായ' 

കാണുന്നു സഖീ!--- 

ട  തുന്നധരച്ചെമ്പയവില് നിന്നുനല്ല മു തൂ 

കുന്നു, രത്നം പതിച്ച പൊന്നിന്_മോതിരക്കൈകള് 

തന്നുദരമോ നിലരത്നം---അമഴ്ത്തിയൊപ്പം 

നന്നായിട്ടാനദുന്തം തന്നേ. .......- 

എന് 

എന്, 

എ൯ 
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തങ്കച്ചോടില് നിറ്ൃത്തിയ---വെണ്കല്ത്തുണ്കാലിങ്ങെത്തിയ-- 

നേരത്തു ശൂലേമിത്തിയാം--ഞാ൯ വിണു തൃക്കാല് മുത്തിയെ! 

സന്ദേഹമില്ല!--- എന് 

4൫ തന്നുടെ രൂപം ലബാനോനിന്-ദേവദാരുക്ക 

ളെന്നപോലെ ശ്രേഷ്ടവൃയമാണെ -വായോ മധുര 

മെന്നുവേണ്ടാ തങ്കലെല്ലാമെ -ഓമനം തന്നേ 

തന്നുടെ വാക്കെനിക്കു തേനെ......... 

അതില് മൊഴിഞ്ഞപോലിതാ-കാണുന്നേനിവദനേ മുദാ 

എന്നുടെ പ്രിയസ്തേഹിതാ!-വന്നാലും വേഗം ഞാനിതാ! 

സ്നേഹാത്തയായേ? എന് 

മമമ ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളം 

നിയൊഴികെ, നിയൊഴികെ, ആരുമില്ലിശോ! 

അനുപല്ലവി 

സ്നേഹമയമേ വിധദ്ധി നീതി നിറവേ! ന 

ചരണങ്ങള് 

1 നീയെന രക്ഷ, നിയെന്്ബസ്ധു, നീ എ നിക്കാശ 
നി എന് സ്വന്തമായി വന്നതെന് മഹാ ഭാഗ്യം നി 

2 എന്നും എങ്ങും യേശു നി എന്നോട്ട കൂടവേ 
അന്നിരുന്ന ശക്തി ശൃപയോട്ട വാഴന്നേ!--- നി 

3 ജീവനേക്കാള് നി വലിയോന് ആകുന്നെനിക്കു 

ഭൂവില് അറിവാ൯ന നിനക്കു തുല്യം മററില്ലേ_. നി 

4 തന്നു സ്വ്പവും എനിക്കുവേണ്ടി നീയല്ലോ! 
നിന്നരുമ നാമം അദിയാനു സമസ്തം ന 

5 മംഗലമേ എന് ധനമേ ക്ഷേമദാതാവേ! 
ഭംഗമില്ലാ ബന്ധുവേ മഹാ ശുഭവാനേ! നീ 

| ഴ്മ 

ഥഥര് താരാട്ടു ആദിതാളം 
1 സ്നേഹമാമേശുവേ!---സ്നേഹമേ നിറവായ"! 

സ്നേഹം നി൯മൊഴി ക്രീയയ്യമെല്ലാം-സ്നേഹം സ്വ്വവുമേ 
സ്നേഹിച്ചേശു എന്നെ---ചോരയില് കഴകി 
സ്നേ ! ഹമാം താതനു എന്നെ ആചായ്യ._രാജനാക്കിയല്ലോ! 
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റി ഇയ്യലകാധിപന്- കണ് കുരുടാക്കി 
ആയതാല്ത ഭംഗി രൂപവുമില്ലാ-തായി നി എനിക്കു 
ദൈവാത്മാവെന്നുടെ. കാഴ്ചയെ നല്കി 

ദേവസൃതനപ്പോള് എനെറകണ്ണൂീനു -കൌതുകമായ്വന്നു 

3 ദാസവേഷംഷുണ്ട-ദേവകുമാരന്൯ 
യേശുദേവാ! വിശ്വാസികള്ക്കു നി വിലയേറിയവന്! 
ആയിരങ്ങളുടെ “ആയിരങ്ങളില് - 
അതിസൌന്ദയ്യവാനാകുമേശു-ദേവന് നീയല്ലയോ? 

4 നീയല്ലാതാരുള്ള-സ്വഗ്ലമാം ലോകോ? 
നിയല്ലാതില്ല ഭൂവിലാരും ഞാന-ഇച്ഛിക്കത്തക്കുവന്! 
ഹാ! മനോഫരന് നി-മാധുയ്യവാന് നീ! 
ഫാ! മഹാ ശുദ്ധനെന്നുടെ പാപം ആകെ നിക്കിയവന്! 

5 നിറവായ കൃപാ-പൂര്ള്ണുമാം സ്നേഹം 

നിതിയ്യല്ക്കു,ഷ്ടശ്രേഷ്ടതകളോ-ട്ടള്ളതേശുവേ! നിന് 

എന് സ്രഷ്ടാവിവ൯ താന്-എന് കത്താവിവന് താന്! 

എന്നെ സ്ൃഷ്ടിച്ചു-രക്ഷിച്ചു-നിത്യ.ജിീവന്൯ തന്നതിവന്! 

6 സര്വ്വനാമങ്ങള്ക്കും- സര്വ്വ വസ്തൂവിന്നും 

സര്വ്വസ്ൃഷ്ടിക്കുംമേലായ്നിന്നെഞാന് - സ്നേഹിച്ചിട്ടം നാഥാ? 

സ്ത്റോതമേശുവിന്നും-താതന്നും സ്തോത്രം 

സ്നോത്രമെന്നാശ്വാസപ്രദനുമെ-ആമേന ഹല്ലേലൂയാ. 

കക മണിരാഗു ആദിതാളം. 
ധേശൂ അല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷകന് 

ഇഹത്തിലുണ്ടോ പറവാന൯? മനമേ!-തന്നില് 

ആശ്രയിച്ചിട്ടന്നവരേവരും.തിരുകപ 

അനുഭവിച്ചിട്ടന്നുവല്ലോ-മനമേ! 

2 വല്ലഭപരന് താന് പരിശുദ്ധപരന്താ൯ 

മഫത്വപരാപരന് താ൯൨മനമേ!-പാപടേ 

ഇല്ല സ്വല്ലവ്യം നരദേവനാം-യേശുവില് 

ഇവനല്ലൊ നമുക്കു ഗുരു. മനമേ! 

3. തിരുമൊഴി അനുസരിച്ചിട്ടന്നതെല്ലാം ശു ശഭം 

 തിരുനടപ്പതിശ്രേഷ്ടം-മനമേ!-തനെറ- 



തിരുവടി പിന്തുടന്നിട്ടന്നവ---ക്കേവക്കും- 

ചേരും മോക്ഷാനന്ദമേ---മനമേ! 

ദയകെട്ട പേ-യിങ്ങു നരരെ പാതാളത്തില് 

ചതിച്ചുകൊണ്ടോട്ടന്നതു--മനമേ! കണ്ടു 

ദയ, കൃപ, സ്നേഹവ്ൃയം നിറഞ്ഞ വരന വന്നു 

സത്യവേദം അരുളാ൯.-_-മനമേ! 

പാപികളെ എല്ലാം നാശം ചെയ്തീട്ടവാ൯ 

വല്ലഭ നീതി നില്ലേ---മനമേ!---പരി- 

താപത്തോടെ അവതാരം ചെ--യ്്കാ൯ പര൯ 

ശാപം തന്മേല് ച്യമപ്പാ൯ മനമേ! 

നരക്കെല്ലാം വേണ്ടിത്തന് പരിശുദ്ധ ജഡം രക്തം 

ജീവനും ബലികഴിച്ചാ൯---മനമേ---ചത്തു - 

തിരിച്ചുയിത്തെഴുന്നു ത൯ തിരുകൃപ---തേട്ടന്നോദ 

ചേരും മേര്ക്ഷാനന്ദത്തില്---മനമേ! 

226 ഇഗ്ലീഷ്  ഏകതാളം: 
മഹത്വപ്ര.ഭ മരിച്ച-വന്൯ന് കുരിശെ.പാത്തേന്! 
ഇഹഫത്തി൯ ലാ.ഭം ഉയര്ച്ച-ഹീനമെന്നെ -ണ്ണുന്നേന്! 

എന്പരന് യേ-തൂ മരിച്ച - തെന്നും ഞാന് ഒകൊ-ണ്ടാട്ടം 
ഇന൯നപമിങ്ങുള്ളവ വിട്ടെന്-യേശു രക്തടേനേടാന്. 

ഖേദം, അനപ്ം, -ത൯മുറിവു-തോറും ഒഴ -കുന്നു 
വേദന മുള് -തന മഫത്വ.വന്മുടിയാ-കുന്നു. 

ദിവ്യപക്ഷം_നേട്ടവാന് എന്.-ജിീവന് ദേഹി.യേയ്യം 
സര്വ്ൃസ്വത്തി-നേയ്യം ഏല്ലി-ക്കുന്നു ഞാന് എ-ന്നേയും. 
ഏകകുത്താ-വാം ക്രിസ്തരവിന്൯-കുരിശതു-മാത്രം 
ദേഹിയുക്ള-കാലം എല്പാം -എന്മഫത്വ-സ്കോത്രം, 

 ട്ങ്ങംോ....എ.....ം 

ഥ് ആദിതാളം: 
പല്ലവി 

അടിയാനിരു വാണിട്ടക-അരുമ രക്ഷകനെ! 

അനുപല്ലവി 

കഠിനപാപിയാം എന്നില്-കുരുണ നിറഞ്ഞവനേ!- അട് 
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4 കായം ബലം സുഖവും - കരുത്തില് വെച്ചേ 
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ചരണങ്ങള് 

അനുതാപത്താല് എന്നുള്ളം---ആകെ നന്നായിളക്കി 
കനിവേറും നിന്നാത്മാവാല്----കളങ്കം ബോധം വരുത്തി അടി 
തിരുകഷ്ടപ്പാടാല് എനന്െറ--ചിത്തം നന്നായിളക്കി 
തിരുരക്തത്താല് എന്നുള്ളം___ ചെമ്മേ ശുദ്ധി വരുത്തി__ അടി 

ചതിയരാം പേക്കൂട്ടരെ--തല്ക്ഷണം മൂരത്താക്കി 

അതിവിശുദ്ധാത്മന് നെഞ്ചില്---അകലാതെ വാസമാക്കി_. അടി 

ടാം. ൭ യം... 

കമ൫8 കൌശിക ! ആദിതാളം 

പല്ലവി 

സ്വന്തം നിനക്കിനി ഞാ൯-യേശുദേവാ'--പാപ. 

ബന്ധം നിക്കെന്നില് നിന്നെന് -പ്രിയനാഥാ! 

ചരണങ്ങള് 

. സതന്തോഷമെന്നു പേയി൯.വഴി നടന്നേ൯-അതു- 

ചതി-വെന്നുണന്നു നിന്നോ-ടട്ടത്തു വന്നേന് 

2 പാപം ഇമ്പം തരുമെന്നഴിഞ്ഞു ചെയ്മേന---അതു 

താപം ഏറെ ചേക്കയാല് ഭയന്നു വന്നേ. 

3 ലോകം തൃണയ്ക്കുമെന്നു-ചേന്നിരുനനേന്-അതില് 

ഒട്ടം സ്ഥിരതയില്ലാ-ഞ്ഞോടിവന്നേ൯: 

ഇതി൯ 

കാഴ്ലയനിത്യമെന്നി-താവരുന്നേന്. 

ദേഹം ജീവനും നിന്മുന് -കാഴ്ച വെച്ചേന -- ഇനി 

ചെയ് വേന് നിന്തിരുമനം-പോലെ എനുാം. 

6 ശക്തി പ്രാപ്തി ധനവും-കാഴു വെച്ചേ൯--- തിരു - 

സന്തോഷം നേട്ടവാന് ഞാ-നട്ടത്തു വന്നേ. 

7 താങ്ങി നടത്തേണം ര-ക്ഷാ കത്മാവേ!---പാരം - 

തളന്നിതാ വന്നീട്ടന്നേന്-ദയവാനേ!--- സ്വ 



൧൧ 

ക 
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ഖണ്ഡങ്ങള് ആദിതാളം 
സവ്ൃവും കാഴ്ച വെച്ചേശുവിന് പാദത്തില് 
സാഷ്ടാംഗം വീണങ്ങു വന്ദിച്ചീട്ടന്നു ഞാ൯ 

സര്വ നിനവുകളു-എന് വാക്കും 

സര്വ ക്രിയകള് കൂടെയും തന്മുന്പില്.. 

എന് ദിനം മുഴുവനും നിമിഷങ്ങള് അഖിലവവം 

തന്തിരുമുമ്പില് ബലിയായ് ഞാന് വെക്കുന്നു 

കരങ്ങള് നിന്നാജ്ഞകളെ-ചെയ്തുങ്ങു 

കാല്യകള് നിന് വഴിയില് ഓടട്ടെ! 

മമ കണ്കള് യേശുവെ മാത്രം നോക്കിടട്ടെ! 

മോദമോടേശുവിന് സ്തൃതി പാടട്ടധരങ്ങള്. 

മററുള്ള കാഴ്ചയെ ഞാ൯-വെറുത്തു 

മറെറാരു വാത്തകളം വേണ്ടാ മേ, 

അഴകിനെ വിലമമതിച്ചീട്ടന്ന ലോകസ്ഥര്൪ര് 

തഴുകുന്നു ഫുച്ചും-പൊടി ധനം കിത്തിയ്യം 

ഇമ്പങ്ങള് വെറുത്തീട്ടന്നു-ഞാനേററം- 

നമ്പ്യന്നെന രക്ഷകനെ എന്നേക്കും, 

കണ്ണുകള് യേശുവെ കണ്ട ദിഗം മുതല് 

മണ്ണിന് മഹിമകള് മങ്ങിയെനിക്കഹോ! 

കുശിലെ മഹിമയെ ഞാ൯---കണ്ടേററം - 

ആശ്രയം പെരുകിട്ടന്നു മഹേശാ! 

രാജാധിരാജനാമേതത മഹോന്നതന് 

നിചനാമീയെന്നെ തന് പ്രിയനെന്നല്ലോ 

വിളിക്കുന്നു വിസ്പയമേ!---ഞാനെന്നും - 

ഒളിക്കും തന് ചിറകടിയില് എന്നേക്കും! 

ജാവളി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

യേശുവിന് സ്വന്തമത്രെ ഞാന്! ഇന്നും എന്നും-. 
യേതുവിന സ്വന്തമത്രെ ഞാന് 
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[ചി 

ചരണങ്ങള് 

നാഴിക ഇതുമുതല്__നാഥാ!നിന് കനിവാലേ 
നാശകവഴി വെടിഞ്ഞേന്൯ന്---യേശുനാഥാ!--- ഭയ 

പുത്തന് ജിവനെനിക്കു._ദത്തമായെന് നാഥനാല് 

നിതൃമെനിക്കു സുഖമെ!__ക്ുപയാലേ._ യേ 

ശാന്തമാമെന്നാത്മാവേ.കാന്തനാം നിന്നില്നിന്നു 

ഫന്ത'! പിരിപ്പാനൊന്നിന്നും-_കഴിവില്ല--. യേശു; 

എന്നുടെ ഗാനമിനി.മന്നവ മന്നനിശോ! 
നിന്നുടെ മഹ്രത്ചത്തിന്നായ്--മാത്രമെന്നും__ യേഗ, 

സ്വഗ്ലുമെനിക്കുള്ളതു--ഭാഗ്യമെനിക്കു നിത്യം 
സ്വഗ്ലൂദൂുതരെന൯ സ്നേഹിതര--കൃപയാലേ--- യേശു 

സതൃസമാധാനമേ.---നിത്യ.സന്തോഷമല്ലോ 

കത്തനെനിക്കു സ്വന്തമേ--കൃപയാലേ--- യേഗു; 

പൃത്ത൯ജിവനെന്നേശു--കത്തനോട്ട ചോദിച്ചേ൯ 

ദത്തമായല്ലോ എനിക്കു--കൃപയാടേ_ യേ, 

എനെറ ഹൃദയമിതാ---നിനന്െറ മുമ്പില് വെക്കുന്നേന് 
നിന ചചിന്തയെനിക്കുരുള്__ക്ൃപയാലേ--- യേശു. 

മമ] “1 ചന ഠാസ്പ്നള 0 4൨൦ ഗോടട.”” 

7, 
ഞാന് വരുന്നു ക്രുശിങ്കല് സാധ, ക്ഷിണന, കുരുടന, 

സവ്വുവും എനിക്കെച്ചില്, വ്ദണ്ണുരക്ഷ കാണും ഞാന്. 

ഗാരണം എന് കത്താവേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടേ; 

താഴ്മയായ് കുമ്പിട്ടന്നു രക്ഷിക്ക എന്നെ ഇപ്പോള്. 

വാഞ്ചിച്ചു നിന്നെ എത്ര? ദോഷം വാണെന്നില്, എത്ത? 

ഇമ്പമായി ചൊല്ലുന്നേശു-ഞാ൯ കഴകിട്ടം നിന്നെ-- ശരണ 

മുറവും ഞാന് തരുന്നിതാ ഭൂനിക്ഷേപം മുഴുവന് 

ദേഫം ദേഫി സമസ്തം -എന്നേക്കും നിനേറതുഞാ൯--ശരണം 

ജേ വന്നെന്നാത്മാവേ-നിറത്ത്കന്നു ഷുത്തിയായ് 

സ്പഖമെന്നും വൂള്സ്നമായ്-മഹത്പം കുഞ്ഞാട്ടിന്നു--- ശരണം: 

' എന്നാശൂയം യേശുവില്-വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട്ടില് 

താഴ'മയായ്ത്കുമ്പിടുന്നു -രക്ഷിക്കുന്നിപ്പോളേ ശ
ു ശരണ: 



൭ദു2 ഹഫിന്തുസ്ഥാ൯ ഭൈരദ്വി ഹുകതാളം 
1 

1൭ 

6 

അന്പിയല്ം തമ്പ്ൃരാമ്പെ! ഇമ്പമോടെ കണ്പാത്തെന്നെ 

നിന്പാദം ചേരപ്പുതിന്നായ്-ഞാ൯ പൊന൯പാദേ കുമ്പിട്ടന്നെ! 

അറിവില് ശിശ്രവാമെന്നില്-ആത്മവരം ചൊരിക താതാ! 

ആധാരം നീയല്ലാതെ!-ആരുമില്ലെ സ്വര് പിതാവേ! 

നിത്യം നിത്യവും നിന്നെമാത്രം സ്തൃതിചെയ്തിട്ടന്നെ 
അനുദിനം സിദ്ധമാകും - അളവില്ലാ നയ്മകള്ക്കായ് 

കത്താധികത്തനാം നിന്-കയ്യിലെട്ടക്കേണമെന്നെ 
കത്തന് മഫത്വത്തിന്നായ് -കാഴ്ച വച്ചിട്ടന്നെ എന്നെ. 

ലോകാലോകങ്ങശക്കെല്ലാം-ലോഭമെന്ന്യേ നല്കുന്നപ്പാ! 
ലോകം കടക്കും വരെ-ലോകനാഥാ! കാക്കുകെന്നേ. 

തന്തയും തായം നിയേ-എന് അന്ത്യവായു പോകുംവരെ 
അന്തികേമേവി എനെറ-അന്തരംഗേ വാഴേണമേ. 

പ 

-ച്വന്സു 
വിശ്വാസം 

ക കാപീ രൂപകതാളം 
പല്ലവി 

ഓത്താവേ! വിശ്വസിക്കു ന്നെന് 

അവിശ്വാസത്തിന്നു സഹായിക്കു]! 

അനുപല്ലവി 

ചിത്തം തെല്ലലിഞ്ഞിത്തിരികൃപ 

ചത്തതാമെന്നുള്ളത്തിത കാണിക്കു കത്താവേ! 

ചരണങ്ങള് 

1] യേശുവേ!പാപനാശനാ! നസ- 

റേശനേ കരുണാസനാ! 

നിചനാം ഞാന് പിശാചിനാലവി- 

ഗ്വാസിയായ് മുഴ്ച ദോഷിയായ് - ഇപ്പോള്. കത്താവേ! 

ടാ ചെററും നിന് വചനത്തിലി മഫഹാ---- 
ദിഷ്ടനു മനപ്പുററില്ല 

ഉററുനോക്കി നി൯ ശക്തിയെ കണ്ടും 
ഒട്ടം വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാ, ഇപ്പോള്-- കത്താവേ! 
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ഭൂൃതത്താനെന്നെ ബാധിച്ചെന് ആത്മ. 

ബോധത്തെ കെട്ടത്തിടിനാ൯. 

പാതകന് ചതിചെയ്യതിലറി - 

യാതെ ഞാനകപ്പെട്ടപോയ്-_-ഇപ്പോള്.--- കത്താവേ! 

തീയതാം തിന്മത്തിയില് വിണെനെറ- 

മെയ്യെല്ലാം വെത്തുപോയല്ലോ! 

അയ്യയ്യോ! ചെററും വയ്യായെ കൃപ. 

ചെയ്യണേ നസറയ്യനേ! _ ഇപ്പോശ--- കത്താവേ! 

 കത്തനേ! ഞാന് വെള്ളത്തില് വീണേനാ- 

ത്തില് താണുയിരററു പോം-ഈയാ- 

പത്തില് നിന്നെന്നെയയദ്ധരിക്ക വേ. 

ഗത്തില് രക്ഷകന് മററില്ലാ-_ ഇപ്പോള്-- കത്താവേ! 

പാപത്തില് ജനിച്ചാപത്തില് വിണ 

കോപത്തിന് മകനിപ്പാപി. 

നാവില്ലാച്ചെകിടന൯ന വല്ലാത്ത ആം 

ത്മാവുള്ളോന് മനനോവുള്ളോന്---ഇപ്പോശ--- കത്താവേ! 

പിച്ചുംപേയും പിടിച്ചവന്, പാഴ്ച- 

രച്ചുവന്, മെയ് ഞെരിച്ചവന്൯, എന്നെ- 

അച്ഛനാം നി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില് മ- 

രിച്ചുപോയേനേ നിശ്ചയം--ഇപ്പ്പോശ--- കത്താവേ! 

നിചന്ഞാന് അവിശ്വാസി ഞാന് അവി- 

ശ്വാസി ഞാന് അവിശ്വാസി ഞാനു 

ദോഷിയിന് അവിശ്വാസത്തെ മൂല - 

നാശമാക്കുക യേശുവേ!---ഇപ്പോള്--- കത്താവേ 

൧മുക്ച് നാഥനാമക്രിയ ആദിതാളം 

പല്ലവി 

യേശുഎന്അടിസ്ഥാനം ആശയവനിലത്രേ! 

ആശ്വാസത്തിന് പൂണ്ണുത യേശുവില് കണ്ടേന് ഞാനും. 

1 

ചരണങ്ങള് 

എത്ര മധുരമവന് നാമമെനിക്കു പാത്താല് 

ഓത്തുവരുന്തോറുമെന് ആത്ത മാഞ്ഞുപോകുന്നു. 
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2 ദുഃഖം ദാരിദ്ര്യമെ ന്നിവയഷ്ക്കുണ്ടോ ശക്തിയെന്മേല്? 

കൈഷ്ത്രപിടിച്ചു നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവന്. യേശു 

3 രോഗമെന്നെ പിടിച്ചെന് ദേഹം ക്ഷയിച്ചാലുമേ 

വേഗം വരുമെന് നാഥന് ദേഫം പൃതുതാക്കിടാന്൯.., യേശ്ര, 

4 പാപത്താലെന്നില്വന്ന രാപക്കറകള് മാററി 

ശോഭിത നിതിവസ്തം ആഭരണമായ് നല്ലം യേശു. 

ട വമ്പിച്ച ലോകത്തിരക്കമ്പം തിരുവോളവും 

മുമ്പം പിന്പുമായവന് അ൯പോടെന്നെ നടത്തും യേശു 

& ലോകമെനിക്കു വൈരി ലോകമെന്നെ തൃജിച്ചാല് 

ശോകമെന്തെനിക്കതില് ഏതും ഭയപ്പെടാ ഞാ൯--- യേശു 

23 ഇഗ്ലീഷ്" ആദിതാളം 

1 വേദത്തില്” ദൈവം താന് എഴുതിനാന് -യേശുരക്ഷിക്കുന്നിപ്പോള് 

ഭേദമില്ലതിന്നു സാക്ഷിയുംഞാന്-യേതുരക്ഷിക്കുന്നിപ്പോള് 

യേശു രക്ഷിക്കുന്നിപ്പോള്-എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നിപ്പോള്-അതെ 

ഇന്നും എന്നുംതാന് രക്ഷിക്കുന്നോന് -യേശുരക്ഷിക്കുന്നിപ്പോള് 

ദൈവത്തോടകന്നുകിടന്നുഞാന്-സര്പ്പത്തി൯ ചതിവിനാല് 

കേവലം തിരിഞ്ഞു നിരന്നു ഞാന്-യേശുകൊണ്ടടികളാല്---യേശ്ര 

ക്ലേശത്തിന് ക്രൂശിന്മേല് ചൃമന്നുതാന്-പാപത്തിന് ശാപമെല്ലാം 
ആശ്രിതക്കശുദ്ധി നിക്കിട്ടവാന് തുറന്നോര് ഉറവിതാ._ യേശു 

ചാവിനെ ജയിച്ചുയിത്തതിനാല് -ശക്തനാം രക്ഷക൯ന്താന് 

ജിീവനാംതാന് എങ്കല്മേവൃകയാല് ദൈവം എന്പക്ഷത്തിലാ-യേ 

സ്പശ്ലത്തില് ഭക്തരി൯ മദ്ധ്യസ്ഥനായ -വാഴ്ചന്നു താന് എന്നുമേ 

ലോകത്തില് വിശ്വസ്തകായ്യസ്ഥനായ്-നല്ലിതന് ആത്മാവിനെ. യേ 

തനസുവിശേഷത്തി൯ ആശ്വാസത്താത്.മാറുന്നെന്൯ ചഞ്ചലങ്ങള് 

പൊന ഉപദേശപ്രകാശത്തിനാല് -തിരുന്നെന് സംശയങ്ങള് - യേ 

മാഞാനദ്യം നിതിയ്യം വിശുദ്ധിയും-വിണ്ടെടുപ്പം യേശുതാന്൯ 

മാനവും സ്ഥാനവും സല്ബുദ്ധിയ്യം തന്നില് കണ്ഞടെത്തു്തഞാന്-യേ 
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8 പേയ്യം തന് അസ്സങ്ങള് എയ്യുമപ്പോള് യേശുഎന്പരിചയാം 
തിയും ഈ ഭൂമിമേല് പെയ്യുംഅപ്പോള്പാര്പ്പിടംതന്മാര്വിടം-യേ 

9 വീഴ്ചകള് താഴ്ചകള് എന്നില്വരാം രക്ഷകന് വീഴചന്നില്ലാ 

ചേച്ചയില് തിച്ചയായ്ക്കാത്തീട്ടം താന്-തന്കപതിീരുന്നില്ലാ- യേ 

10 വേഗത്തില് വരുംതാന് മേഘമതില്-മാലെല്ലാം മാററീട്ടവാന് 

തികഞ്ഞുദ്ധാരണം ദേഹത്തിലും-പ്രാപിച്ചുപാടിട്ടം ഞാ൯- യേ 

൧൪൫ ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളം 

1 എന് യേശു എന് സംഗിതം എന് ബലം ആകുന്നു 

താ൯ജിവനെറ കിരീടം എനിക്കു തരുന്നു 

ത൯മുഖത്തി൯ പ്രകാശം ഹാ! എത്ത മധുരം 

ഹാ! നല്ലോരവകാശം എനേതതു നിശ്ചയം. 

2 എന് യേശു എന് സംഗീതം എന് ബലം ആകുന്നു 
എനിക്കു വിപരിതം ആയ കയ്യെഴുത്തു 
തന്ക്രുശിന് തിരുരക്തം മായിച്ചു കളഞ്ഞു 

ശത്രുത തിത്തു ബ്വഗ്ഗം എനിക്കു തുറന്നു. 

3 എന് യേശു എന് സംഗിതം എന് ബലം ആകുന്ന 

എന് ഹൃദയത്തില് ഖേദം ഒക്കെ താന് തിക്കുന്നു 

എന് വഴിയില് പ്രയാസം ഞെരുക്കം സങ്കടം 

വരുമ്പോള് നല്ലാശ്വാസം യേശുവിന് മാവ്പിടം. 

4 എന്യേശ എന് സംഗിതം എന് ബലം ആകുന്നു 

താന് നിത്യസ്നേഹം കൊണ്ടു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന 

താന് തുടങ്ങിയ വേല എന്നില് നിവത്തിക്കും 

താന് കൃഷ്ണമണിപോലെ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളള. 

ട് എന് യേശു എന് സംഗിതം എന് ബലം ആകുന്നു 

തന് വരവു സമീപം നേരം പുലരുന്നു 

ദിവ്യമഫത്വത്തോട്ട താന് വെളിപ്പെടിട്ടം 

ഈ ഞാനുമവനോടുകൂടെ പ്രകാശിക്കും. 
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ക്രിസ്തുവിനെറ ദാനം എത്ര മധുരം! 

വുണ്ണുസമാധാനം പൂര്ണ്ണ ആനന്ദം 

. എത്രയോ വിസ്താരം, ഉള്ളോര്നദിപോല് 

വര്ണ്ണിക്കുവാ൯ ആഴം നാവിന്നില്ലചൊല്. 

എന്െറ അടിസ്ഥാനം അതുക്രിസ്തവില് 

വൃര്ണ്ണസമാധാനം ഉണ്ടി പാറയില് 

പണ്ടു എന്െറ പാപം മനഃസാക്ഷിയെ- 

കുത്തി ഈവിലാപം തിന്നതെങ്ങനെ? 

എന്വിശ്വാസക്കണ്ണു നോക്കി ക്രുശിന്മേല് 

എല്ലാം തിത്തു അന്നു എന് ഇമ്മാനുവേല്. 

കത്തന് ഉള്ളംകയ്യില് മറഞ്ഞിരിക്കെ 

പേയിന്സുൂത്രം എന്നില് മുററും വെറുതെ 

മല്ലന് ആയ്യധങ്ങള് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോം 

ഇല്ല ചഞ്ചലങ്ങള് മെധര്യമോ തുലോം. 

ഭയം സംശയങ്ങള് തിരെ നിങ്ങുവാ൯ 

എത്രവാശത്തങ്ങള് തന്നിട്ടണ്ടു താ൯ 

അതില് ഒരു വള്ളിഇല്ലാതാകുമേ?. 
പോകയില്ലോര്൪ പുള്ളി സാത്താനേ നി പോ! 

ബുദ്ധധിമുട്ടകഷ്ടം പെരുകി വന്നാല് 
എനിക്കെന്തു നഷ്ടം? ഞാന് കത്താവിന് ആള്. 
യേശുതാന് എന്നസ്വന്തം തന്െറ രാജാവു 
എനിക്കുള്ള അംശം അതാരെട്ടക്കും? 

4 
[ 

ഇംഗ്ലീ ഷ്വ് ആദിതാളം 
പല്ലവി 

1 കാത്തിട്ടം പരനെന്നെ കരുണയോടവനെന്നും 
കരളലിഞ്ഞുതന ഉതിരുക്കരങ്ങളാല് ഭരിച്ചുകാക്കും താനെന്നേക്കും. 

ചരമനാള് വരെ.മാററമെന്നിയേ, പരമനിശ്ചയം മൂലം 
പരമ നി എന്നെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടമെന്നും, നിര്ത്ജുയം 

4 അഴിയാതുള്ളൊരുജീവശക്തിയാല്പുതുജനനത്തില് പുത്രനായ് 
തിരുവചനത്താല് ഭജനിപ്പിച്ചാത്മിയ. പുതുക്കം തന്നെന്നെ 

 കാക്കുന്നോന്----ചരമ. 

3 ആരെവിശ്വസിക്കുന്നെന്നറിയ്യന്നു ഞാനിതാ 
അവനെനിക്കുള്ളോരുപനിധിപരനവസാനം വരെ സൂക്ഷിക്കും - ചര 

_എ്യയ്3-- 
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] 

ി] 

ുട്ട, 9. 
ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടാ! നി വിശ്വസിക്കെന്നില് 

ഓരോ നിമിഷവും നിന് ആയുസ്സിന് കാലത്തില്, 
ഞാന് ചെയ്തിട്ടന്നതു നീ അറിഞ്ഞിടായ്ക്കിലും 

നിന്നരികില് വരുവാന് ഞാന് താമസിക്കില്ം 
ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടാ! നി വിശ്വസിക്കെന്നില് 
ഓരോ നിമിഷവും നിന് ആയ്യസ്സിന്കാലത്തില്. 

ലോകാന്ധകാരത്തുടെ നി സഞ്ചരിക്കെ നിന് 
കാല്വഴചതിടാ! നിന്െറ നിത്യപ്രകാശം ഞാന്, 
വെള്ളങ്ങളില്കൂടെ നീ പോകുന്ന നേരത്തില് 
പ്രകുയങ്ങള് നിന്മിതെ കവിഞ്ഞൊഴ്ചകുമ്പോള്_ ഒന്നും 

ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകിലും 
എന് വാക്കുകള് ഒഴിഞ്ഞുപോകാ ഒരുനാളും” 

ഞാ൯ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും ഞാന്റതന്നേ 
കൈവിട്ടകയില്ലാ ഞാന് ഒരിക്കലും നിന്നെ--- ഒന്നും 

൧0 ലിമ, ന ൨൧ഠഠ 0 11൨൦൦ 
6.4.6.4.6.6.6.4. 

[ നിന്നോടെന് ദൈവമേ! ഞാന് ചേരട്ടെ! 
നിന് ക്രുശു ഞാന് വഹിക്കെന്നാലുമേ, 

എന് ഗീതം എന്നുമേ, നിന്നോടെന് ദൈവമേ! 

നിന്നോടെന് ദൈവമേ! -ഞാന് ചേരട്ടെ. 

2 ദാസന് യാക്കോബേപ്പോല് രാ കാലത്തില്, 

വന്കാട്ടില് കല്ലിന്മേല് ഉറങ്ങു കില്, 

എന് സ്വപ്പത്തില്മേ, നിന്നോടെന് ദൈവമേ? 

നിന്നോടെന് ദൈവമേ! - ഞാന് ചേരട്ടെ. 

, നീ എന്നെ നടത്തും പാത എല്ലാം 
വിണ് എത്തും ഏണിപോല് പ്രകാശമാം; 

ദൂതര് വിളിക്കുന്നേ!നിന്നോടെന് ദൈവമേ! 

. നിന്നോടെന് ദൈവമേ!-ഞാന്൯ ചേരട്ടെ. 
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ഉണന്നു ഞാന നിന്നെ-സ്തൃതിച്ചിട്ടം 

കല് തലയിണയേ-ബതേലാക്കും 

എന് തുമ്പത്താലുമേ, നിന്നോടെന് ദൈവമേ! 

നിന്നോടെന് ദൈവമേ!-ഞാന് ചേന്നിട്ടം! 

ആകാശമാഗ്ഗമായ്-മഫഹോന്നതേ 

പറന്നു പോകില്ും-സന്തോഷമേ 

എന് ഗിതംഎന്നുമേ-നിന്നോടെന് ദൈവമേ! 

നിന്നോടെന് ദൈവമേ!-ഞാന് ചേന്നിട്ടം! 

ഇഗ്ലീഷ് ആദിതാളം. 

എനിയ്ക്കുവേറില്ലാശ.ഒന്നുമെന് പ്രിയനെ! 
പൊന്നുമുഖം എന്നു-കണ്ടുകൊള്ളും ദാസന്. 

മനസ്ത്റലിവോട്ടനി൯-കരുണകളോരോന്നും 
എനിക്കു നി നല്ലന്ന-തെത്തുമാസ്സേഹമെ! 

പരമപിതാവെ! നിന്. അരികില് വരാനെനി- 
ക്കെത്രനാള് കൂടെ നി-ദിര്ഘമാക്കീട്ടമൊ! 

എന്കിരിടം വേറെ-ആരും എട്ടക്കായ്ക്കാന് 
നി൯ഹിതംപോലെ ഞാന്-ഓട്ടമാറാകണം. 

നല്ലപോറ ചെയ്തെ ന്െറ-വേല തികയ്ത്കുവാന് 
വല്ലഭനേ! എന്നിത്- ശക്തി നി നല്കണം. 

ഈ വനലോകത്തില്.നി എനിക്കാശ്രയം 
ദൈവമെ! നി എനി-ക്കുപ്പനും അമ്മയും. 

ട് ത്ത 

ി ഇംഗ്ഗീഷ ആദിതാളം. 
സ്നേഹത്തി൯ ഇടയനാം യേശുവേ! 
വഴിയ്യം സത്യവും നി മാത്രമേ 

നിത്യമാം ജീവനും ദൈവപുത്രാ, 
നീയല്ലാതാരുമല്ല. 

യേശു! നാഥാ! ഞങ്ങള്ക്കു നീയല്ലാതാരുമില്ല 
യേശു! നാഥാ! നീയല്ലാരാരുമില്ല. 

പാപ്പികള്ക്കായ് വലഞ്ഞലഞ്ഞതും, 
 ആട്ടകള്ക്കായ് ജീവന് വെടിഞ്ഞതും, 
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പാട്ടകള്പെട്ടതും ആര്? നായകാ! 

നിയല്ലാതാരുമില്ല-- 

നിക്കിട്ടവാന് എല്ലാ പാപത്തേയ്യം 

പോക്കിട്ടവാന് സര്വ്വ ശാപത്തേയും 

കോപാഗ്നിയ്യും കെട്ടത്തിടാന് കത്താ! 

നിയല്ലാതാരുമില്ല__ 

അറിവാന് സ്വഗ്ഗപിതാവിനേയും 

പ്രാപിപ്പാന് വിശുദ്ധാത്മാവിനേയ്ും 

വേറൊരു വഴിയ്യമില്ല നാഥാ! 

നിയല്ലാതാരുമില്ല-- 

സഹിപ്പാ൯ എന്ബുദ്ധിഹിനതയും, 

വഹിപ്പാന് എന് മഹാ ക്ഷിണതയും, 

ലാളിപ്പാ൯ പാലിപ്പാന് ദൈവപുത്രാ! 

നിയല്ലാതാരുമില്ല-- 

സത്യവിശ്വാസത്തെ കാത്തിട്ടവാ൯ 

നിത്ൃയനോിന് കിത്തിയെ പാടിട്ടവാ൯ 

ഭൂത്ൃന്മാരില് കൃപ തന്നിട്ടവാ൯ 
നിീയല്ലാതാരുമില്ല-_ 

ദൈവമഹത്വത്തില് താന് വരുമ്പോള് 

ജിവകിരിടത്തെ താന് തരുമ്പോള് 

അപ്പോഴചം ഞങ്ങള് പാടിട്ടം നാഥാ! 

നിയല്ലാതാരുമില്ല- 

യുടി 

ലു 01. 1141 5 5. 

വിശുദ്ധി. 

യേ 
യായ 

യേശൃ 

യേന 

യേശു 

യേ 

ശങ്കരാഭരണം ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ഓടി വാ കപയാം നദിയരികില്_ നിന്െറ- 

മലിനത നീക്കാന് പാപ്! 

ഓടി വാ കൃപയാം നദിയരികില്...... ളു 
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ചരണങ്ങള് 

തേടി നിന്നെ കാണ്മാനേററം- 

വാടിവഴന്നവന്നുള്ള- 

ഓടിവന്നു പാട്ടകളങ്ങേററു കുരിശില്. ..... 

നേടി നിന്െറ രക്ഷ യേശു 

മോടിയോട്ടയിത്തു പിതാ- 

വോടിരുന്നു മദ്ധ്യസ്ഥനാ- 

ഷ്ക്കേണപേക്ഷിക്കുന്നു വേഗം-- ഓടി 

അശുദ്ധികളൊഴിച്ചു നിന- 

അകൃത്ൃയങ്ങള കററിടാ൯ 

വിശുദ്ധിയിന്നുറവയെത്തുറന്ന മാവ്വില് 

കുളിച്ചു നി അനുദിനം - 

വെളപ്പിച്ചങ്കിയെ പിന്നെ 

കുടിച്ചിടില് തടിച്ചു നി 

വിശുദ്ധനായ്ക്കളന്നീട്ടം--- ഓടി 

പരിശുദ്ധാത്മാവു നിനെറ- 

മരണാവസ്ഥയെ കണ്ടു - 

കരള ലിഞ്ഞരികില് വന്നെട്ടത്തു നിന്നെ...... 
തിരുജിവന്൯ തി നിന്നില് 

മറു രൂപമാക്കിനിന്നെ - 

തിരുസ്ലാനം നല്ലിയവന്- 

പരിശുദ്ധനായ് നടത്തും--- ഓടി 

സത്യമാം തിരുവചനം 

ശ്രദ്ധി വരുത്തീട്ടം നിന്നെ 

ശുദ്ധിയി൯ വഴിയതില് നടത്തും വചനം 
നിത്യം നിന്െറ പാദങ്ങള്ക്കു 

സത്യ വെളിച്ചം തന്നിട്ടു. 

ശമദ്ധതയിന൯ ശ്രദ്ധസ്ഥല - 

ത്തെത്തുവോളം തൂണച്ചിടം--- ഓടി 

ശദ്ധിയിന്നലംകാരത്തില് 

ശുദ്ധിമാന്മാരെ! സ്തതിപ്പിന 

ശൂദ്ധതയില് വസിക്കും യഹോവായെ നിങ്ങള് 
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നിത്യം നിത്യം വളന്നു നാം 

ശുദ്ധതയില് മുതിന്നു പാ. 

പത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ടകില് 

ക്രിസ്തുവില് ജിവിച്ചിട്ടം നാം ഓടി 

൧. ൧. ത്തനന്ദ ഭൈരവി ; ആദിതാളം 

1 എനിക്കായ്-പിളന്ന പാറ-യായോനേ! ഹിന- 

പാപി നിന്നില് മറഞ്ഞു പാത്തിട.ട്ടെ! 

കുന്ത--ഏററനിന് വിലാവില് നിന്നൊലിച്ച ഗുണം 

ഏറും രക്തവും വിസ്പയ ജല-വും, 

കട്ട-തായ പാപകുററം ശക്തിയേയും-കഴ്റ- 

കേണം അശേഷം ശുദ്ധി അരുളേ-ണം--- എനി 

2 തിരുന്യാ-യകല്ലനകള്ക്കു നിവൃത്തി-ചെയ്തു. 

തെന്നാല് അസാധ്യം അടിയാന് പാ-പിീ 

നിരന്തം-വൈരാഗൃഭക്തി പുണ്ടാലും -നില്ല്യാ- 

തേറെ കണ്ണുനിര പാപി ചൊരിഞ്ഞാലും, 

ഒരു പാവത്തിന്നും ഉപശാന്തി ചെയ്താ൯-ഉപ- 

യോഗം അല്ലിവ നിയേ രക്ഷചെ-യ്ക്ക!-- എന്ദി 

3 കൈയില്... ഒന്നുമില്ല വെറുതേ-വരുന്നേന് 

കത്തദനേ! നിന്കുരിശില് അഭയം പിടി_ച്ചേന, 

നഗ്നന്__ഞാന് വന്നേന് ഉടുപ്പു തന്നരുള്ക, 

നാശ--പാപി, നിന് കൃപത്തുത്രെ കാത്തിട്ടന്നേന 

ശൃദ്ധിഹി-നന ഞാന് ന കഴ്-കേണം എന്നെ, 

സുഖം ജീവന് തരേണം പ്രിയ രക്ഷക-നേ! എനി 

4 ഇഹത്തില്-അടിയാന് ശ്വാസത്തോ-ടിരിക്കെ, 

ഇനി__ലോകം വെടിഞ്ഞു വിണ്ണിന്നു തിരി-ക്കേ, 

അറി-യാത്ത ലോകങ്ങളെ ഞാ൯ കടക്കേ, 

അന്പുതിങ്ങും-നിന്തിരുമുമ്പില് വന്നു നി-ല്ലേം 

എനിക്കായ് -പിളന്ന പാറയായോനേ! ഹിന - 

പാപി നിന്നില് മറഞ്ഞു പാത്തിട-ട്ടേ!-- എന! 
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24൧ താരാട്ട് ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ആരിവര്? ആരിവര്?_നിലയങ്കി ധരിച്ച ഇവ-രാര്? 

അല്ലയോ ഏറിയ ഉപദ്രവ-മതില്നിന്നു വന്ന മനുജരിവര്! 

ചരണങ്ങള് 

1] അങ്കികള്_കുഞ്ഞാട്ടി൯_. തിരു - 

ചങ്കതില്_നിന്നൊഴ്ചകും-- 

തങ്കച്ചോരയില് -കഴകി അവര്--നന്നായ് 

അങ്കികള്.വെളപ്പിച്ചഹോ!-- ആരിവര്? 

൪] ആകയാല്_അവര് ഇനിയും--ദൈവ- 

സിംഹാസനത്തിന് മുന്നില് 

ആകവെ- ഇരുന്നു തന്നാലയ ത്തില് രാ_ 

പ്ൃകലവര് -സേവ ചെയ്യും ആരിവരര്? 

3 സിംഹാസ-നസ്ഥനീശന്__വാസ- 
മാകുമ-വര് നട്ടവില്, 

ദാഹംവിശപ്പൂമില്ല വെയില്ച്ുട്ട.മില്ലാ 

സുഖംഅവക്കെന്നും-അഹഫോ!__ ആരിവര്? 

4 ജിവ നി-രുറവകള്ക്കു__വഴി 
ജവ നായകന നടത്തും, 

ദെവം തൂട_ച്ചീട്ടം കണ്കളില്. നിന്നു 

അ വരുടെ. കജ്ണൂനിീര്_താ൯__ ആരിവര്? 

യാതു... 

കള് ഖണ്ഡങ്ങള് 

മുറിവേററ-കുഞ്ഞാടേ നിന്-രുധിരമൊഴ്ചകുന്നൊരു- 
ഉറവയതില് നീയെന്നെ---കഴുകേണമേ! 

പാപക്കറയെ നീക്കാന് --തുറന്ന ഉറവിലെന് 
പാപമഖിലം ചോക്കി--കഴകേണമേ! 

2 നിന്മൃറിവില് മറഞ്ഞു---പാക്കിലെന് വേദനകള് 
നിങ്ങി സുഖമാകും നി _ കഴുകേണമേ! 
കൂടക്കൂടെ പാപത്തില്---വിീഴന്ന ക്ഷിണതയാല് 
പാട്ടപെട്ടന്നു- ശക്തി__നല്കേണമേ 
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3 ശക്തനാകും കത്തനേ!---നിയെന്നുള്ളില് വന്നെനന്െ ൨ 
ശക്തി ഹിനത നിക്കി--വാണീട്ടക. 
അടവാക്കെന്നുള്ളമതില്---വേറാരും നിയെന്നിയെ 
കടക്കാതാക്കി നി മുദ്ര---പേതിക്കേണമേ. 

4 നിന്നുടെ സ് നേഹവട്ടകെന്മേല്--പതിഞ്ഞതങ്ങു 
നന്നായ് വിള ങ്ങുവാന് നി തൂണയ്ക്കേണമേ. 
ജിവന് സുഖം ബലവും---നന്നായ് ലഭിക്കുമേ നിന്- 
മാര്വ്വില് വാസം ചെയ്യുന്നോ--ക്കെന്നേക്കുമേ. 

നാം സസ 

ഥി 11൭൦ ൮0 06൧൨ 00 [ടടധടാ” 

ന 
1 ശുദ്ധിക്കായ് നി, യേശുസമീപേ, പോയോ? 

കുളിച്ചോ കുഞ്ഞാട്ടി൯ രക്തത്തില്? 

പുരണ്ണാശ്രയം ഈ നിമിഷം തന്കൃപ - 

തന്നില്വെച്ചോ ശ്ുദ്ധിയായോ നി? 

കുളിച്ച്പോ? കുഞ്ഞാട്ടിന- 

ആത്മശുദ്ധി നല്ലം രക്തത്തില്? 

ഹിമംപോൽല് നിഷ്ക്കളങ്കമോ നിന് അങ്കി? 

2 അനുദിനം രക്ഷകന് പക്ഷത്തോ നിീ- 

ശുദ്ധിയായ് നടന്നിട്ടന്നതു? 
ക്രുഗേറിയ കത്തനില് നിനക്കുണ്ടോ. 

വിശ്രമം നാഴികതോറുമെ?-- കുളിച്ചോ?” 

3 കത്തന് വരവില് നിന് അങ്കി ശുദ്ധമോ? 

ഏററവും വെണ്ടയായ്ത്കാണുമോ? 
സ്വര്പൃരത്തില് വാസം ചെയ്തിടാ൯ യോഗ്രൃ- 
പാത്രമായ്കിരുമോ അന്നാളില്? കുളിച്ചോ? 

4 പാപക്കറ ഏററ അങ്കി നി നിക്കി 

കുഞ്ഞാട്ടിന൯ രക്തത്തില് കുളിക്കു. 

ജിവനിര ഒഴുകുന്നു അശുദ്ധക്കായ് 

കുളിച്ച ശദ്ധിയായീട്ടക--- കുളിച്ചോ? 

യ്ം അത്ഞതം.27--്ം 
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248 ഇംഗ്ലീഷ് തആദിതാളം 

6 

ത്തോടി 

പല്ലവി 

യേശുമതിയെനിക്കേതുമതിയെനി - 

ദ്ക്രേശുമതിയെനിക്കെന്നേക്കും എന - 

യേശ്ുുമാത്രം മതിയെനിയ്റ്കെന്നേക്കും--എന്....... 

ഏതുനേരത്തുമെന് ഭിതിയകററി സ- 

മ്മോദമോടെയെന്നെ കാക്കുവാ൯-സ- 

മ്മോദമോടെ എന്നെ നിത്യം കാക്കുവാ൯-സ- യേഗു, 

ഘോരവൈരിയോട്ട പോരിട്ടവതിന്നു- 

ധിരതയെനിക്കു നല്ലവാ൯---നല്ല- 

ധിരതയെനിയ്ക്കു നിത്യം നല്ലവാന്---നല്ല- യേശു 

ക്ഷാമം വസന്തകളാലെ ലോകമെങ്ങും 

ക്ഷേമമില്ലാതായി വന്നാലും___ഞാന് 

ക്ഷേമമില്ലാത്തവനായി തിീന്നാലും--ഞാന്- യേശു 

ലോകത്തിലെനിയഷ്ക്കു യാതൊന്നുമില്ലാതെ 

വ്യാകലപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും---ഞാന് - 

വ്യാകലപ്പെട്ടവാനിടവന്നാലും---ഞാന്- യേശു 

യേദ്തു ഉള്ളതിനാല് ക്ലേശിപ്പതിനായി 

ലേശമിടയില്ല നിശ്ചയം---ലവ- 

ലേശമിടയില്ല അതു നിശ്ചയം---ലവ- യേഗ, 

49 1... 

സററ 
ന 

ആദിതാളം 
പല്ലവി 

€ സാദരരൈകൃതയില്__വസിപ്പതു- 

മോദമഫോ' സതതം. 
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ചരണങ്ങള് 

എത്ര നന്മയതു-എത്ര സന്തോഷമേ, 

എത്ര മഹാനന്ദമേ-സഹോദരര്൪- 

സ്നേഹമായ്ധേവതഫോ!__ സോോദ 

മേദിനിയില് ബലം---സോദരങ്ങള്ക്കഫോ! 

സാദരം ഐക്യതയില് -വസിപ്പതു 
മോദമൊടേ പ്രിയമായ്__ സോദ 

ആറോന്൯ ശിരസ്സതില്--വിഴ്ത്തിയതാം തൈലം 
ഈറിത്തന്നങ്കിയതിന്--വക്കോളവും-_ 

വ്യാപിച്ചീട്ടന്നതു പോല് സോദ 

പവ്വതാഗ്രങ്ങളില്---വിണൊഴുകിട്ടന്ന- 
മഞ്ഞു പോലൈകൃതയും__ക്രിസ്നറേ വില് 

നിന്നൊഴുകുന്നു സദാ-- സോദ 

ഐകൃതയുള്ളിട--ത്തേകുന്നു കത്തനും 

ഭാഗ്യകരങ്ങളാകും---വരങ്ങളെ 

മാരി സമം സതതം--- സോദ 

2൧൧൭൫0 ശംരാദരണം ചാപ 

പല്ലവി 

എന്പ്രിയരക്ഷകനേ! നിന്െറ സ്നേഹം 

ഏററവും അത്ഭതമേ...... 

അനുപല്ലവി 

എന് പാപത്തിൽ നിന്നു എന്നെ മോചിപ്പ്ാനായ് 

അന്പേറ്ുന്നോനേ! നി സ്വര്ഭാഗ്ൃത്തേ വീട്ട-- എന് 

ചരണങ്ങള് 

മാപരിശുദ്ധനായ ഈശനെറ പ്ര- 

മാണങ്ങള് ലംഘിക്കയാല്....... 

ശാപപാത്രമാമിപ്പാപിക്കു ദൈവത്തില് 

കോപാഗ്നിയിൽനിന്നു മോചനമേകിയ-- എന് 

ദാസനെറ വേഷത്തെ നി പുണ്ടിലോകേ- 

വാസം ചെയ്ക്കെന്െറ പേക്കായ്......... 
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ദേഫത്തിന ക്ഷിണത, ദാരിദ്രൃത്തിന് ദുഃഖം, ) 

ദാഹം വിശപ്പും സഹിച്ചു എനിക്കായി ൽ ഏന് 

ദൈവത്തിന നതഹിതത്തെ എന്നേരവും 

ചെയ്യേണ്ടതിന് വിധത്തെ...... 

തന്വിശുദ്ധമുള്ള ജിവിതം മൂലമായ് 

ഏവക്കും കാണിച്ച സവ്൮വകൃപാലുവാം-- എന് 

നന്ദികേട്ടം ദ്രോഹവ്യം, എന്നില് നാഥാ! 

ഇന്നിലത്തില് ഞാന് പിറന്ന നേരം മുതല് 

നിന്നെ കോപിപ്പിച്ചേ൯ ഇന്നോളം എന്നിട്ടും--- എന് 
ുരന്മാര കൈകളില് നീ അചപ്പെട്ട 
പാരം കഷ്ടപ്പെട്ടഹൊ!...... 

കുരവേദനയില് ക്രുശില് തൂങ്ങി നിന്െറ 
ച്ോരയാലെന്നെ ഉദ്ധാരണം ചെയ്തൊരു. എന് 

ദൈവവും മനുഷ്യരും-നിന്നെ മുററും 
കൈവിട്ട നേരത്തിലം...... 

പാവപ്പെട്ട എന്നാ-ത്മാവിനെ ലേശം നീ 
കൈവെടിഞ്ഞില്ല എന് ജീവന്െറ നാഥനാം--- എന് 
പരമയോഗ്യനെന്നെ നീ സ്നേഹിപ്പുതിന് 
കാരണമെന്തു നാഥാ. ..... 

കാരുണ്യവാനെ! നീ-ഈവണ്ണും സ്നേഹിപ്പാന് 
കാരണം നിന് മാ വാത്സല്ൃയവിശേഷമേ_ എന് 
എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിനാല്-നിന്മേല് നാഥാ! 
വന്ന കഷ്ടങ്ങളെ ഞാന്... ... 
നന്നായോത്തു നിന്നെ പൂര്ണ്ണമായ് സ്നേഹിപ്പാന് 
ജപാന്നുരക്ഷകനേ! തന്നീടണം കൃപ- ളു ല്ല 

൧൭] മണിരദം ചെമ്പട 
| പല്ലവി 

എന്തതിശയമേ! ദൈവത്തിന് സ്നേഹം 
എത്ത മനോഹരമേ!---അതു 

ചിന്തയിലടങ്ങാ-സിന്ധുസമാനമരയ് 

സന്തതം കാണുന്നു ഞാന് 



190 സ്നേഹം 

ചരണങ്ങള് 

1 ദൈവമേ! നിന് മഹാ സ്നേഹമതിന്വിധം 

ആക്കു ചിന്തിച്ചറിയാം?__എനി- 

ന്ാവതില്ലേഅതിന് ആഴമളന്നിടാന് 

എത്ര ബഹുലമതു?-_ എന്ത: 

2 ആയിരമായിരം നാവുൃകളാലതു- 

വര്ണ്ണിപ്പതിന്നെളതോ?-__പതി- 

നായിരത്തിങ്കലൊ -രംശം ചൊല്ലിട്ടവാ൯ 

പാരിലസാദ്ധൃയമഹോ!-_ എന്ത 

3 മോദമെഴം തീരു മാരവ്വിലുല്ലാസമായ് 

സന്തതം ചേന്നിരുന്ന___ഏക - 

ജാതനാമേശുവെ, പാതകക്കായ് തന്ന 

സ്നേഹമതിശയമേ!--- എന്ത 

4 പാപത്താല് നിന്നെ ഞാന് കോപിപ്പിച്ചുള്ളൊരു - 

കാലത്തിലും ദയവായ്--സ് നേഹ - 

വാരിധേ! ന്ിയെന്നെ സ്നേഹിച്ചതോത്തെന്നില് 

ആശ്ചയ്യമേറിട്ടന്നു--- എന്ത 

ട് ജീവിതത്തല് പല വിഴ്ലകള് വന്നിട്ടും 

ഒട്ട നിഷേധിയഷ്കണ്രാതെ--എന്നെ 

കേവലം സ്നേഹിച്ചു പാലിച്ചീട്ടം തവ- 

സ്നേഹമതുല്യമഹോ!-__- ൽ എന്ത 

തപാല
് 

മമ്മ “പം 1 ൪൦ 11൦090 |ടേധട"' 

൦ 8, 7: 8: 

1 പാപക്കടം തീക്കുവാന്.യേശുവിന്൯ഃരക്തം മാത്രം. 

പാപബന്ധം അഴിപ്പാന് -യേശുവിന രക്തം മാത്രം. 

ശ്രീയേശുക്രിസ്തുവേഃ ദൈവത്തിന്െറ കുഞ്ഞാടേ! 

രക്ഷിക്കുന്നു പാപിയെ നിന് തിരുരക്തം മാത്രം, 

മ വിണ്ടെട്ടപ്പി൯ വിലയായ് “യേശുവിന് രക്തം മാത്രം. 

പുണൃമില്ലാ പാപിയഷ്ക്കായ്-യേശുവിന്രക്തം മാത്രം- ശ്ര! 

3 ദൈവത്തോടു നിരപ്പും-യേശുവിന്രക്തം മാത്രം, 

വേറെയില്ല യോജിപ്പം-യേശുവി൯രക്തം മാത്രം-- ശ്രീ 
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4 സാത്താനെ ആര് ജയിക്കും?-യേശുവി൯രക്തം മാത്രം, 

തി അമ്പിനെ കെടുത്തും-യേശുവിന്രക്തം മാത്രം ശ്രീ 

ട് ശാപത്തെ നീക്കിയതും-യേതുവിന്രക്തം മാത്രം, 

നുകത്തെ തകത്തതും.യേശത്വിന രക്തം മാത്ര ശ്രി 

6 പുത്രത്വത്തിന് ആധാരം-യേശുവിന്രക്തം മാത്രം, 

ആത്മാവിനെറ പ്രകാശംടയേശുവിന്രക്തം മാത്രം--- ശ്രീ 

7 വാനം ആത്മ ജിവനില്-യേശുവിന്രക്തം മാത്രം, 

സ്ഥാനം തരും സ്വഗ്രത്തില്.യേശുവി൯രക്തമോത്രം-__ശ്രീ 

8 എന്തു ഞാന് പ്രശംസിക്കും-യേശുവിന്രക്തം മാത്രം, 

ഇന്നും സ്വഗ്രത്തോള വും-യേതുവിന്രക്തം മാത്രം. ശ്രീ 

൧3 11൦ 35 ഒ 1ഠ൩/ല്ന് 
൨. ്. 

ഇമ്മാനുവേല് തന ചങ്കതില് നിന്നൊഴുകും രക്തം 

പാപക്കറ നിക്കും അതിത് മുങ്ങിത്തിന്നാല് ആരും. 

എനപേക്കേശു മരിച്ചെന്നു ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു 
പാപം എന്നില്നിന്നു നിക്കാന് രക്തം ചിന്തി യേശ. 

കുള്ള൯ക്രശി൯ ഉറവയില് കണ്ടുപാപ ശാന്തി, 
അവനെപ്പേ ാല് ഞാനും ദോഷി കണ്ടേന് പ്രതിശാന്തി എന് 

കഞ്ഞാട്ടിന് വില ഏറിയ രുധിരത്തിന് ശക്തി, 

വീണ്ടുകൊള്ളം ദൈവസഭ ആകെ വിശേഷമായ്--- 

തന് മുറിവിന് രക്തനദി കണ്ടതിന്നുശേഷം, 
വിണ്ടെടുപ്പിന൯ സ്നേഹം താന് എന്-ചിന്ത എന്നും എന്നും.എന്൯ 

വിക്കുള്ളതാം എന്െറ നാവു ശവക്കുഴിക്കുള്ളില്, 
മൌനം ആയാല് എന് ആത്മാവു പാട്ടം ഉന്നതത്തില് എന് 

2൭൭. ::1 ലി! ന൦ല്ഥ ലിഠ 010 ട(ഠ൩." 
7ട. 0൭. ഏകതാളം 

യേശുവിന ദിവ്യസ്സേഹം എന്നോട്ട വര്ണ്ണിക്ക,- 
തന് ജീവനെ എന൯പേക്കായ് വെച്ച വ്ൃത്താന്തവും; 



ത്ര 
188 സ്സ്റേഹം 

ആയതെനിക്കെപ്പോഴ്ചം ആനന്ദം നല്കുന്നു. 

തന് സ്ദനേഹക്കൊടിക്കീഴില് വസിക്കും ഞാന് എന്നും 

യേശുവിന് ദിവ്ൃയസ്നേഹം! യേശുവിന് ദിവ്യസ്നേഫഹം. 

യേശുവിന് ദിവ്യസ്നേഹം!1-എന്നോട്ട വര്ണ്ണിക്ക. 

2 യേശുവി൯ ദിവ്യസ്നേഹം എന്നോട്ട വര്ണ്ണിക്ക, 

എന് ഹൃദയത്തെ അതു കവന്നിരിക്കുന്നു; 

ചിന്തിക്കുംതോറുമേററം മാധൃയ്യമാമതു: 

ഇവ്വിധമാം സന്തോഷം ഉര്വ്വിയില് ഇല്ലെങ്ങും-- യേശുവിന് 

3 യേശുവില് ദിവ്യസ്നേഹം എന്നോട്ട വര്ണ്ണടിക്ക, 

അറിവിനെ കവിയും ആ സ്നേഹത്തിന് നീളം. 

വീതി ഉയരം ആഴം എന്തെന്ന ഗ്രഹിപ്പാ൯ 

നിതൃതയിങ്കലും ഞാന് ശക്തനായ്ക്തീരുമോ?-- യേശുവി൯ 

4 യേശുവിന് ദിവ്യസ്നേഹം എന്നോടു വര്൪ണ്ണിക്ക, 

നിര്ബന്ധിക്കുന്നതെന്നെ ശുദ്ധിയില് ജീവിപ്പാ൯; 

ഈ സ്നേഹം ദിനംതോറും എന് സോദരരോട്ട.- 

കാണിപ്പാന് നിന്െറ കൃപനല്ലേണം ദൈവമേ! യേശുവിന് 

ട് യേശുവിന് ദിവ്യസ്നേഹം എന്നോടു വര്ണ്ണിക്ക, 

ഭൂവില് അതെന്നാശ്വാസം ജീവിക്കും നാളെല്ലാം; 

ആകര്ഷിക്കുന്നതെന്നെ തങ്കലേക്കെപ്പോഴ്ചം, 

വേഗം ഞാന് ചേരും തന്െറ ഭാഗൃസന്നിധിയില്-_യേശുവിന 

കാ | ()ട. 

4൬ ടഠ പില ൨൨൧ ഡാ 1൨൦൦ 1൩ ൨൦6൭൦൨." 

1 ഹാ! എത്ര മോദം എന് സ്വഗ്ലതാത൯ 

ചൊല്ലുന്നു തന്സ്നേഹം തന്വേദത്തില് 

കാണുന്നതില് ഞാന് വിസ്പയ കായ്യം 

ധേശുവിന് സ്നേഹംഅതിവിശേഷം. 

എത്ര മോദം! താന് സ്നേഹിക്കുന്നു 

സ്നേഹിക്കുന്നു.സ്നേഹിക്കുന്നു 

എത്രമോദം!താ൯ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കു-ന്നെന്നെയയം 

2 ഓടിയാലും തന്നെ ഞാന് മറന്നു 

എന്നെ താന് അത്യന്തം സ്നേഫിക്കുന്നു, 



ക 
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തന് സ്നേഫ കൈകളിലേക്കോട്ടം ഞാന് 

യേശു തന് സ്നേഹത്തെ ഓത്തിട്ടമ്പോള്__ 

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ എത്രയ്യം 

സ്നേഹിച്ചിട്ടന്നവനേയയും ഈ ഞാന് 

സ്വഗ്ഗം താന് വിട്ടിറങ്ങി സ്നേഹത്താല് 

ക്രൂശില് മരിച്ചതും തന്യൂസ്നേഹത്താല്.-_ 

വിശ്രമം ഏറെയ്യണ്ടിയ്യറപ്പപില് 

ആശ്രയത്താലുണ്ടു വാഴ്വും തന്നില് 

യേശൂ സ് നേഹിക്കുന്നെന്നുച്ചരിക്കില് 

സാത്താന് ഭയന്നിതാ പാഞ്ഞീട്ടന്നു__ 

മാ രാജസൌന്ദയ്യം ഞാന് കാണുമ്പോള് 

പാട്ടൊന്നേ പാടാന് എനിക്കുള്ളെങ്കില് 

നിതൃതയില് എന്െറ പാട്ടിവണ്ണം 

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നിതെന്താശ്ചയ്യം!””__. 

൧൭36 “എന്യേശു എന് പ്രിയന് 
[ നിന്സ്നേഹം എന് പങ്കു എന് രക്ഷകനേ! 

ആദ്ൃന്ത മില്ലാത്തെന് നിക്ഷേപമിതേ! 
ഈലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പിലും, 
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എത്ര 

എത്ര 

ഹ്ലുകതാളും 

നി൯സ്നേഹം എന് വങ്കും...... എന് ആശ്വാസവും 

നി൯സ്നേഹം എന് പങ്കം എന്രക്ഷകനേ! 
അനാഥരായ വിട്ടില്ല നിന് ശിഷ്യരെ, 

നി൯കൂട്ടായ്മപോലില്ലൊരാനന്ദവും_ നി൯സ്നേഹം 

നി൯സ്നേഹം എന്പങ്ക എന്രക്ഷകനേ! 
നി൯സ്നേഹമെല്ലാററിലും മാധുര്യമേ! 
വ൮ൃഥാലോകഇന്൯പവും ഉല്ലാസവ്യം__ നിന൯സ് നേഹം 

നി൯സ്നേഹം എന്പങ്ം എന്രക്ഷകനെ! 
മാററം ഒന്നുമില്പനിന്നില് പ്രിയനേ! 

എന്വിശ്വസ്തന് നീ സര്വ്വലോകത്തിലും- നിന്സ്നേഹം 

നിന്സ്നേഫം എന്പങ്കു എന് രക്ഷകനേ! 
മഹാപ്രളയങ്ങളാല് ഈ ജ്വാലയെ 

അസാദ്ധ്യം കെടുത്തുവാ൯ ആക്കാകിലും-- നി൯സ്നേഫം 
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0 നിന്സ്സേഹം എന്പങ്കു എന്രക്ഷകനേ! 

ഞാന ശങ്കിക്കുന്നില്ല നിന് ശാസനയെ, 

നി൯ശോധനയിങ്കലും ഞാന് പൃകഴം-- നിന്സ്സേഹം 

7 നിന്സ്സേഹം എന്പങം എന്രക്ഷകനേ! 

എന്നില് എനത്തുകണ്ടു നി സുന്ദരനേ! 

ഉണ്ടായില്ലെന്നിലൊരു സൌന്ദയ്യവും--- നിന൯സ്സേഹം 

8 നിന്സ്നേഹം എന്പങ്ക എന് രക്ഷകനേ! 

നി൯ന്ദാസനെറ സ്നേഹത്തിന് അല്ലപതയെ, 

ദൈവാത്മാവു കാണിക്കും നേരത്തിലും __. നിന്സ്സേഫം 

9 നിന്സ്നേഹം എന്പടങം എന്രക്ഷകനേ! 

എന്൯വാടിപ്പോകാത്തവകാശം ഇതേ! 

ഈ ഭൂമിയിലും നിത്യം സ്വഗ്റത്തിലും-_ നിന്൯സ്നസേഹം 

111117 ന 

മ37 വിനയം. 

ആനന്ദ ഭൈരവി ആദിതാളം 

1 ക്രിസ്തുയേശു ശിഷ്യരുടെ കാല്കളേ കഴ - 

കീട്ട തന്നുട്ടപ്പുകളുട്ടത്തശേഷം, 

പിന്നെയും ചാരിയിരുന്നു ചൊന്നവരോടട ഞാന - 

ഇന്നു നിങ്ങളോടു ചൊന്നതിന്നതെന്നുള്ളില്; 

2 നിങ്ങള് അറിയുന്നു വോ ഗുരുവൃമധിപനുമെ- 

ന്നിങ്ങനെ നിങ്ങള് വീളിച്ചിട്ടന്നിതെന്നെ. 

അങ്ങനെ ഞാനാകയാല് നന്നായ്യരയ്ക്കുന്നു എന്നാല് 

നിങ്ങളുടെ നാഥനും ഗുരുവുമായ ഞാന്; 

3 നിങ്ങളിന് പാദങ്ങളെ കഴ്ണചകിയെങ്കില്-തമ്മില് 

നിങ്ങളും പാദങ്ങള് കഴകേണ്ടതാകുന്നു 

നിങ്ങളോട്ട ചെയ്തവണ്ണം നിങ്ങളും ചെയ്താ-നൊരു 

മംഗല ദുഷ്യാന്തമിന്നു തന്നു നിങ്ങള്ക്കു 
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4 ആമെനാമെന് നിങ്ങളോട്ട ഞാനുരന്ത്കുന്നു-ത൯ ക. 

ത്മാവിനെക്കാള് ദാസനുമയച്ചവനെക്കാള്. 

ദൂതനും വലുൃതല്ലിവ നിങ്ങള റിയ__ന്നെങ്കില് 

ചെയ്തുവെന്നാലവ നിങ്ങള് ധന്യരാകുന്നു. 

ട ഇങ്ങനെ താഴ്മയുപദേശിച്ച യേശുവേ! ദോഷം- 

തിങ്ങിയേററം പൊങ്ങിയുള്ളോരീയടിയനെ 

ഭംഗിയില് താഴ്മപ്പെട്ടത്തി മംഗലമാക്കി--കൃപ- 

തങ്ങുവാന് തിരുക്കടാക്ഷമിങ്ങു നല്ലക. 

1, ൧, 1 1.14 

൧൭൫ പ്രാത്ഥന. 
ശമ്കരാഭദരണം ചാവ് 

പല്ലവി 

ി 

അനുപല്ലവി 

ആരുവാ.-നിരുവരോ.മുവരോ_.എന് നാമത്തില് 

ചേരുമോ-അവിടെ ഞാന്._ചേരുമെന്നു-ചൊന്നപോലെ--- കാ 

ചരണങ്ങള് 

1 തിരുനാമം ഉരച്ചീട്ടവാ൯-ഞങ്ങളില് ശുദ്ധി 

തിരുസൃതന്.യേശുമൂലം -പരിശുദ്ധാ-വിയെത്തന്നു 
നരപാപി.കളാമെങ്ങള്-മനസ്സുകള്- ശുദ്ധമാക്കി കാ 

2 ലോകചി-ന്തനങ്ങളാലും പലവി.ധമാം 
ദേഹചിന്തനങ്ങളാലും......... 
ലോകപ്ര-ഭൂവാം പേയി൯-മായാത -ന്ത്രങ്ങളാലും 
ആകുല-പ്പെട്ടമെങ്ങള്-ശോകം തി-ര്പ്പതിന്നായി._ കാ 

3 കായെന്െെറ..ബലിയെപ്പോലെ_ഞങ്ങളും-നിന്നെ 

വായാല് മാ. ത്രം വണങ്ങാതെ.... ... 

മായമില്ലാതെ ഫാബേല്-ചെയ്ത ബ-ലിപോല് തന്നേ 
ഈ അടി-യാരും ചെയ്താ-നിപ്പോള-നുഗ്രഹിപ്പാന്--- 0 

(ആയ ഉം യ. ചം. തത്ത 
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0 ഇ ൧൭9 പോത്തഗീസ ഏക്താളം 

പല്ലവി 

ഒരു നിമിഷവും മനമേ!_അകലെ ഇരിക്കരുതേ നിയേ! 

അനുപല്ലവി 

അരുമരക്ഷകന തിരുവടിതുടന്നിട്ടക നിരന്തരമേ ശുഭമേ! 

ചരണങ്ങള് 

1] ഉഷസ്സതിന് ചിറകുകളാല്-പറന്നു ഉന്നതന് സന്നിധിയില് 

വസിക്ക നി രാപകല്-നോക്കുക തിരുപദം 

മംഗലമാഗ്ലമിതേ-__മനമേ! - ഒരു. 

2 ആശത്ത്കു യോഗൃപരന്-തിരുമുന് അട്ടത്തവക്നുഗ്രഹമേ 

യാചന സമസ്തവും സാധിക്കും അട്ടത്താല് 

യാതൊന്നും വ്ൃസനമില്ലേ-_മനമേ!- ഒരു. 

3. കരുണയും തിരുബലവും_യേതുവിന്കരളലിവൈശ്വയ്യവും 

തരും നിനക്കതിശയ-ദാനമെന്നറിക നീ 

സാംശയിച്ചിടാതെ--മനമേ! - ഒരു: 

4 അടുത്തവക്കട്ടത്തവ൯ താന്-ആനന്ദം അഖിലവുംതരുംപരന്- 

മടിക്കരുതേ മയങ്ങിടരുതേ ശുഭം [താന് 

മാംഗലകാരണനേ!--മനമേ! ഒരു. 

൧00 ചെഞ്ചുരുട്ടി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ഇന്നേരം പ്രിയ ദൈവമേ! നിന്നാത്മദാനം 

തന്നാലം പ്രാത്ഥിച്ചിട്ടവാന് ....... 

അനുപല്ലവി 

നിന്നോട്ട പ്രാത്ഥിച്ചീടാന് നിന്നടിയങ്ങള് നിനന്െറ- 

സന്നിധാനത്തില് വന്നു ചേന്നിരിക്കുന്നുനാഥാ!--- ഇന്നേ 

ചരണങ്ങള് 

1 നിന്തിരുപാദപീഠത്തില്_അണയുവതിനെന്തുള്ള ഞങ്ങളപ്പനേ! 

നിന്൯തിരുസതനേശ_വിന് തിരുജഡം ഭൂവി- 

ച്ചിന്തിയോര് പുതുവഴി തുറന്നു പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാല്-- ഇന്നേ 
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മന്ദതയെല്ലാം നീിക്കുകു.നിന്നടിയാരില് തന്നരുള് നപ്പണ ച്പയെ 

വന്സീട്ടന്നോരു ക്ഷിീണം-നിദ്രാമയക്കുമിവ. 

ഒന്നാകെ ന/യകററി.രുന്നിട്ടകാത്മശക്തി__ ഇന്നേ 

കാരോചിന്തകള് ഞങ്ങളില് “വരുന്നേ മന -സ്ന്റോരോന്നും പത. 
ഫഘോരവൈരിയൊട്ട നി-പോരാടിയടിയാക്കു വീട്ടന്നേ 
ചോരയാല് ജയം നല്ലി_.ടേണം പരമനാഥാ!-- ഇന്നേ 
നിന്തിരുവാശത്തങ്ങളെ-മനതളിരില് ചിന്തിച്ചനല്ലധൈര്ൃമായ് 
ഗാന്തതയോട്ടം ഭവല് -സന്നിധിബോധത്തോട്ടം 
സന്തതം പ്രാത്ഥിച്ചിടാ൯-നി൯തുണ നല്ലീടേണം--- ഇന്നേ 
നിയല്ലാതാരുമില്പയ്യോ-ഞങ്ങള്ക്കഭയം നിയല്ലോപ്രാണനാഥനേ! 
ന യാചന കേട്ടിടാ-തായാല് പിശാചിനുടെ 
മായാവലയില് നാശ - മായിട്ടമായതിനാല്__. 

കട കുപിപ്ശ-..- 

൧൫] തോടി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

പ്രാത്ഥന കേള്ക്കുണ്ടമേ! കുത്താവേ! എ൯ യാചന നല്ലണമേ! 
ച്രണങ്ങള് 

പത്രനെറ നാമത്തില് - ചോദിക്കും കാരൃങ്ങള്. 
അത്തരം തന്നരുളാ-മെന്നുള്ളൊരു_ 
വാഗശത്തം പോല് ദയവായ് പ്രാത്ഥന 
താതനും മാതാവും-നിയെനിക്കല്ലാതെ 
ഭതലം തന്നിലില്ലേ വേറാരുമെന് 
ആതങ്കം നിക്കിട്ടവാ൯__ പ്രാത്ഥന 
നിതൃതയില് നിന്നു-ള്ളത്ൃന്മസ്തസേഹത്താല് 
റാത്രുതയേ അകററി-എനിക്കു നീ 
പുത്രത്വം തന്നതിനാല്___ 

പ്രാത്ഥന 
സപനത്തകമാരനെ ആദരിയാതെമന്യേല് 
സിന്ധുസമം കുനി ത്ത -സാപ്രരീതിയോ- 
ത്തന്തികേ ചേന്നിരുന്നെ ൯൨ പ്രാത്ഥന 
ത്യരനേകരിന-പ്രാത്ഥന കേട്ട-നി 
ഉത്തരം നല്കിയതോ-ത്തത്യാദരം 

ഷ്യ, 
ൽ 

പ്പ്ാദം തേടിട്ടന്നേന്__ 
പ്രാത്ഥന 
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൭ 

കുള്ളമനറ യാചന-കേറ്ടള്ളലിഞ്ഞ നിന 

തുല്ൃമില്ലാ ദയയോ-ത്തിതാ വന്നേന് 

നല്ലവനേ സദയം--- പ്രാത്ഥന 

യേശവിനമൂലമെന യാചന നല്ലമെ- 

ന്നാശയില് കെഞ്ചീട്ടന്നേ.നല്ലാ-തെന്നില്- 

ലേശവും നന്മയില്ലേ!--- പ്രാത്ഥന 

സസ 

262 പാപിയുടെ പ്രലാപാപേക്ഷ. 

ഖണ്ഡങ്ങഥ 

തള്ളി മെ ഞ്ഞിടല്ലേ-തള്ളയാം യേശുദേവാ! 

തള്ളിയാലേതിടംപോം-ച്ചെള്ളാമീമാപാപി? 

 തള്ളവാന് തന്നെയോ തീ-തന്നില് വെന്തു കൊണ്ടിരുന്ന - 

കൊള്ളിയാമെന്നെ വീണ്ടു-കൊണ്ടതെന്മാനുവേലേ! 

ചെങ്കടലില് താഴാതെ -തങ്കക്കരം തന്നിലേന്തി 

പങ്കിയായെന്നെവിണ്ട-എങ്കണവാ തള്ള ടഖ്ലെ. 

പൊന്നാം നിന് നന്മകളെ -നിന്നില് നിന്ന്ടവിടാതെ 

നന്നായ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടു-നന്ദികെട്ട ദ്രോഫിയായേ൯ 

പോകയെന്നു നീയരയ്ക്കില് -പോകയില്ലയെ നു ചൊല്ലാ൯ 

ന്യായമേതുമില്ലെനിക്കു -നായകനെ! കൈവിടല്ലേ. 

ം മാനസാന്തരപ്പെട്ടവാന്-മാനുവേലേ സിയെനിക്കു 

ഏനമതും കാലവും നി-പ്പാണനാഥാഃ തന്നെനിക്കു 

കത്മനെ! കയര്തലയില്.ചുററിയിതാ.വന്നീട്ന്നേ൯ 

ചിത്തമിതാ വെന്തിട്ടന്നേ-പെററവാ! ൯ി ചാണക! 

പൊന്നപ്പ) നിന്പാദാം.-തന്നിലിതാ വ്ബ്ബട്ടന്നേന് 

കൊന്നാലും നിന്നിഷ്ടം. പൊന്നിഷ്ടമാമെനക്കു 

അററമില്ലാകുററം ചെയ്യേ-നാണ്ടവനെ! കൈവിടല്ലെ! 

കററക്കാരനെങ്കില്ുമെന പെററതകള്ള നിയല്പഴയാ? 

ക്തം, ത്രം 
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ദു ാഗ്ഗീഷ_  ഏകതാളം 

എനെറ പ്രാണസഖി യേശുവേ! 

എനെറ ഉള്ളത്തി൯ ആനന്ദമേ! 

എന്നെ നിന് മാവ്വിങ്കല് ചേപ്പാനായ് 

വന്നിതാ ഇപ്പോള് നിന പാദത്തില്! 

വറക-പറക -ഞാന പ്രാത്ഥിക്കുമ്പോറ 

കത്താവേ! ഈ-നിചപ്ര്രാണിക്കു 

പ്രേമഹിതത്തെ നി കാട്ടുക? 

നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കഥക്കു 

ഉള്ളതാം എല്ലാ പദവികളം 

അടിയാനും തിരിച്ചുറിവാ൯ 
അപ്റനേ! ബുദ്ധിയെ തെളിക്ക!__ പറക 
ഏലിയാ ഏലിശാ പ്രുവരര് 
ബലമായ് ചെയ്ത ക്രിയകള് കാണ്മാന് 

ഏലോഹിം! എന്നെയും ഓക്കുക 
വേല നിന്നുടെ ഞാന് ചെയ്യുവാന്! പറക 

പാപികള്ക്കു നിന്െറ സ്നേഹത്തെ 
നെറ ശരീലത്താല് ഞാന് കാട്ടുവാന് 
കാൽവറി മലമേല് കാണിച്ച 
നിറ അന്പിന് ശീലം വകക്ക! __ 
എനെറ ആയ്യസ്ണ്ിനേറ നാമ്ലെപ്പാം 
നി പോയ വഴിയേ പോകുവാന് 
ആശയോടേശുവേ! എമന്ന ഞാ൯ 

ജ 1 വബലിയായി നല്ലന്നേ!-__ 

വ്വറക 

വറകക. 

6൫4 വ്ശൂകതാളുഠം 
പപല്പവി 

ശ്രിയേശുദേവാ!-ശ്രിയേശ്മദേവാ! 
പാദേ നമമസ്ത്രാരമേ! 

ചരണങ്ങഥ 

മര്ത്ൃയരെ പാപകൂപത്തില് നിന്നഡതവവാനായ് 

ഭൂതലത്തിത് വന്നദിച്ച സത്യനാധഡ! 
ദിവ്യ സത്യനാഥാ! പാദേ നമ ്യാരമേ!.-- ശ്രി 
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പ്പാത്ഥന 

. പാപഭാരസാഗരത്തില് പാരമുഴലുന്ന 
പാപിയില് പ്രധാനിയായ പാപി ഞാനേ 
മഫാ പാപിഞാനേ ദേവാ! കൈവിടല്ലേ. 

വാനമേഘങ്ങളില് കോടി ദുതരുമായി 
വാനസേനാധ'പന കത്തന് വന്നിട്ടമ്പോള് 

ഞാനും തനെറകൂടെ ചേന്നു പാടിട്ടമേ! ശ്രി 

് ആദിതാളം 

ഒതെററി ഞാന കാണാതെപോപോയൊരാട്ടപോലയ്യോ! 
ചററിപാരം കാടാകെ നാഥനില്ലാതെ 

വിട്ടുനി൯ വഴികഗ കല്പനകള് എന്നിവ 
പട്ടുഎ൯ ഹൃദയം ഘോരകൃതൃത്താല് 

ശദ്ധമാക്ക എന്നെയാകമാനം! 
ശുദ്ധനാം യേശുവ! നിനെറ രക്തത്താല് 

ദുഷ്ടരായ കള്ള ാകയ്യില് പെട്ടവനെപ്പോല് 
ദുഷ്ടരാകും പേയ ഗണത്താല് ച്യാറപ്പെട്ടഫോ! 
കഷ്ടതയില് വണുഴലും ഏഴയാമെന്നെ 
തൃക്കരത്തില് ഏന്തി സ്വസ്ഥമാക്കുക-- 

നല്ലിടയനാകുമെനെറ പൊന്നു കാന്താ! നിന് 
വല്ലഭത്താലള്ളലാിഞ്ഞു തേട്ടക എന്നെ! 
ശക്തനാക്കുകാകമാനം ക്ഷിണനാമെന്നെ! 
കെട്ടുകയെന പാപമുറിവുകളെ --- 

എന് ആത്മാവേ! ഉള്ളില് ഖേദിക്കുനതെന്തിന്? 
തന്െറ ജീവനേകിയോന്താന് നിന്നെവിട്ടമോ? 
താന് ചചുമന്നുകൊണ്ടുപോകും സ്വഗ്ഗസീയോനില് 
തനവിളി ന! കേട്ട സന്നിധൌ ചെല്പുകില്__ ശുദ്ധ 

മററ ്രിസ്സീയാശ്രയം ഏകതാളം 

പല്ലവി 

ഉയത്തിട്ടംഞാനെനെറ കണ്കള്തുബയരുഭൂം വ൯ഗിരിയില് 

അനുപല്ലവി 

എന്൯സഫാജം വാനം ഭൂമി 

അഖിലം വാഴം യഹോവയില് ൭ഉയ' 
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'ചചരണങ്ങറ 

യഹോവാ എന് പാലകന് താന്? 

ഇപ്ലെനിക്കു ഖേദമൊട്ടം.- 

നീതിയില് സല്പാഥകളില്, 

റിത്ൃയവ്യം നടശ്തിട്ടന്നു... 

3 ശോഭയേറും സ്വര്പ്പൂരിയി൯ തിരമതില് ചേന്നിട്ടന്നു 

ധോഭിതപരത്തിന വാതി - 

മല മുമ്പില് ഞാ൯ കണ്ടിട്ടസാ--- 

4 വാനസേന ഗാനംപാടി വാണിീട്ടന്ന സ്വശഗശസിയോന൯ 

ധ്യാനിച്ചിട്ടം നേരമെനെറ 

മാനസം മോദിച്ചിട്ടന്നു__ 

൧ 

ി ഹല്ലെലുയ്യാ പാടി സവ്വ- 

കാലവ്യം ഞാന് വാണിട്ടവാവ'! 

പല്ലവി 

പാഫാമാം ദേവദേവാ!-പാവന൯ രുപ! 
പാഹിമാം ദേവദേവ! 

ചവരണങ്ങറ 

മധോഫവാരിധിതന്നില് കേവലം വലയുന്ന.- 
ദേഹികള്ക്കൊരു രക്ഷാനകയാം പരമേശാ 

ലോകവും അതിലുള്ള സര്വ്വവും നിജവാക്കാല് 
ചാലവേ പടപച്ചൊരു ദേവനായകാ വന്ദേ!_ 

ക്ഷ :2സങ്കടം നിക്കി പ്രാണികറക്കനുവേലം 
ക്ഷേമജിവിതം നല്ലം പ്രേമഹന്യ്യേമേ ദേവാ!__ 

പാപമാവലയില് ഞാനു ആപതിപ്ൃഴലായ്ക്കാ൯ 
താപനാരനാ]!, നിനകൈ ഏകിടേണമേ നിത്യ. 

യിസ്സരയേലിന കാവൽക്കാരന നിദ്രാഭാരംതുങ്ങുന്നിലല 

ാത്രഭിതി നിക്കി എന്നെ മാത്രതോറ്ും കാത്തിട്ടന്നു 

19 

ഉയ 

മൃ 

ഹഖ്ലെലുയ്യാ ഹല്ലെല്യ്യാ ചേന്നിട്ടം ഞൊന് ഭാഗ്യദേശേ 

ഉയ 

ക 67 കമാശ് രൂപകചാപ് 

വാഹാ 

വാഹി 

വാഹ 

പാഫ। 



18 പ്രാത്ഥന 

[1 

ധാ 

൧ു 

5 ധമ്മരക്ഷണം ചെയ്വാള് ഉര്വ്വിയിലവതാര. 
ഗംമ്മമേന്തിയ സര്വ്വശമ്തദാ! നമസ്ത്ാരം---- പാഫ' 

6 നിതിയെന്്ശഗളത്തിന്യേല് ഓങ്ങിയ കരവാമം 
വീതമാക്കിയ ജഗത്രാതാവേ! ശരണം ന... പാഹ!' 

റ ജിരജ്ണുമാം വസ്വനത്താല് ഛാദിതനായൊരെന്നേ 

പണ്ണു മ(ഭമാം അങ്കി തുണ്ണ്ും ധരിപ്പിച്ചോനേ!.- പാഫാ 
ട നിതൃജിവനെന്നുള്ളില് സത്യമായ്യള്ള ള വാക്കാല് 

സ്ലൂത്യമാം പുതുജനും ദത്തം ചെയ്ക്കൊരു നാഥാ: പാഹ 

9 ദിനരില് കനി വേറും പ്രാണനായകാ! പോ ി 
താണുഞാ. തിരുമുന്നില് വിണിതാ വണെങ്ങന്നേന്!--- പാഫഹര് 

പത്മം... മാതു 

1-1. ഛി 

്വ്റ്വ. 

൧൫൭൫ ഉശേനി ആദിതാളം 
എന്ജീവന് ഞാനുനിനക്കുതന്നു എനരക്മവും ചൊരിഞ്ഞു പാപി! 

നിമന്ന വാണ്ടുകൊള്ള വാനായ്, നി എന്നും ജിവിച്ചിട്ടവാ൯ 

൭൫: ജവ; ൯ ഞ൯ നിനക്കുതന്നു, എത്തുതന്ന ന എനിക്കു? 

ദി ഘേകാലം കഴിച്ചു പാപ ദുരിതമോടേ ഞാന് നിനക്കായ് 

നിത്യമോദം നി! അറിവാന്, നിതൃതയില് ന സുഖിപ്പാ൯ 

ദിറാഘകാലം ഞാള് കഴിച്ചു, എന്തെനിക്കായ് നി സഹിപ് 

. താതനുടെ വഞ്ജവിീടം തേജസ്റ്റേറും സിംഹാസനം 

വെടിഞ്ഞുഞാറ ഭൂമഷ്ണ്ലിലായി വലഞ്ഞലഞ്ഞു പാട്ടനേടാന് 

നിനക്കായ യ്യൊ: വെടിഞ്ഞിതെല്ലാം, എനിക്കായി നി. 
വെടിഞ്ഞതെന്തു” 

പാടനേകം പടടയ്യൊ ഞാസപറഞ്ഞൊട്ടങ്ങാവങക്കുമുള്ള 

കഠിനമെഗെരറ ലേദന നി൯ കൊടിയ ശിക്ഷ ഒഴിച്ചിട്ടവാന 

പാടനേകം ഞാധസഹിച്ചു, എന്തെനിക്കായ് ന സഹിക്കും? 

കൊണ്ടുവന്ന ഞാന് നിനക്കു സ്വഗ്ഗലോകം തന്നില് നിന്നു 

 സൌജന്യൃമാം ഹുണ്ണുരക്ഷ മോച്ചനമെന് സ്നേഹമരും 

കൊണ്ടുവന്നു ചപെതിയവരം, എന്തെനിക്കായ്ക്കൊണ്ടുവരും': 

കത്ത ന--ടരം----- 



സേവ ലി 

സ്ലറി, ൨൦ 0൧൦ ബിബ ടേ ഗോസ് 

[! രാത്രിയിതാ വരുന്നു അദ്ധ്വാനം ചെയ്തകൊഗ: 

പ്രഭാത മഞ്ഞിന് കാലേ, പുലരുന്തോറും 

കാഠിനമേ൮ം ചൂടില്, ചെയ്തുകൊള് 

അദ്ധ്വാനം തിരും രാത്രിവന്നിട്ടന്നിതാ! 

1൭ രാത്രിയിതാ വരുന്നു അദ്ധ്വാനം ചെയ്തകൊഗ് 

അത്ൃച്ചസ മയ ശതം നരാപകലില്ം; 

വിശ്രാമം വരുംവേഗം, ബദ്ധപ്പെട്ടോട്ടക; 

അദ്ധ്വാനം ഇല്പാരാത്രി വന്നിടുന്നിതാ! 

3 രാത്രിയിതാവരുന്നു അദ്ധ്വാനം ചെയ്തുകൊറ! 

അസ്ലമയത്തിങ്കലം പ്രഭാതാന്ത്യത്തിലം 

പോയ് മറയ്യന്നേ പകല് അദ്ധ്വാനം തിത്തുകൊഠ 

അന്ധക്ുറരമാം രാത്രി വന്നീട്ടം മുന്പേ. 

മ 70 ചെഞ്ചെരുട്ടി ഏകതാളം 
പല്ലവി 

പിന്നാലേവരിക -കുരിഥെട്ടത്തെന് 

പിന്നാലെ ന! വരിക.നിന്നേ വെവത്തെന. 

പിന്നാലെ ന വരിക 

അനുപല്ലവി 

പിന്നാലെ ന। വരിക-പേയാട്ടം ചന്ത വിട്ട 

ഇന്നേരം മാധാലാഭം-എല്പാം ഉപേക്ഷിപു നി പിന്നാലെ 

ചരണങ്ങള് 
എന്നില് ആശ്രയിക്ക-എന്നില് അന്പുവെയ്യ, 
എന്നുടെ ആത്മസഫായം..കേട്ടകൊള്ക 
നിര ഗുരുവായ്ക്കു ന്നേ ന-മഹത്വകത്താവു ഞാനേ! 
ചന്നം വിടാതെ തടം ഓരോന്നും നോക്കിക്കൊണ്ടെ ൯-പിന്നാലെ 

ചിന 

പാപപരിക്ഷ - ഭയമെസ്ധസൊെ ജയിക്ക 
താപം നിന്ദ ഹിംസകഗള്_സര്വവും സഹിക്ക! 
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രാപ്പകരു പരനോട്ട.-രമിചപ്പു ജപിപ്പകൊള്ക! 
കോപംവെടിഞ്ഞെല്ലാക്കും - ഗൃണംചെയ്തു തുനിവായി. പിന്നാലെ 

3 പചിന്തനീയെന്നുടേതു-ചേതസി ധരിക്കു 

സ്പന്തജഡ്ധച്ചുകള്.ജയിച്ചൊഴിച്ചിട്ടക 

അന്തം ചിന്തിച്ച നിന്നെ-അഖിലം വെവൃത്തിരിക്ക! 

സന്തതം തുടന്നുവാ-സകല തലങ്ങളിലും പിന്നാലെ 

ക സ്ൃഖമില്ലാത്തിടത്തും-ദുര്ഘടസ്ഥലത്മം 
അകത്തു ഖേദിപ്പാ൯ ഏക-നായ് നീ നിനിടില്ം 
പകല്ക്ള വെളിച്ചത്തും-ഭൂമമേകുമിരുട്ടിലം 

തൃുകയോടെയ തടം കണ്ടു-സൃക്ഷി ധ്യ നടനൊനെറ.-- പിന്നാലെ 

൭ ധിരനായ്യരിക-ചേന്൯ പിന് ഖരിക 
പാരം സത്തുഷ്ടനായി-പരസ്യമായ്വരിക 

വേറെ കാണുന്നവരെ-വിളിച്ചുകൂട്ടിവരിക! 

നേരെകൂട്ടരോടെല്ലാ-േസ്നേഹംകാണിച്ചുകൊണ്ടെ൯_. പിന്നാലെ 

൫ പാപിയായാലം -പകച്ചോനായാലം 

താപിയാകാതെ നീ വാ-ദയയോട്ട വിമളിച്ചേന 

പാപികളെ രക്ഷിപ്പാന് -പരമ കനാനില് ചേര്പ്പ്പാ൯ 

ശാപം പുമന്നു തിത്തെന്-സമയം പോയിട്ടംമുന്--- പിന്നാലെ 

ക71 ആനന്ദഭൈരവി ത്രിപുടതാളം 

പ്പല്പവി 

ആയുധം ധരിപ്പ്റിന്൯ ഭടരേ! മനസ്സില് ദിവ്യം 

ആയുധം ധരിപ്പപിന് ഭടരേ! 

അനുപല്ലവി 

ആയുധം ധരിപ്പറിന് ലോകം -പേയ് ജഡത്തോട്ടം യുദ്ധം 

മായമെന്നൊെ ചെയ്യുന്നേരം.-ജയിച്ചിട്ടവാന!ന്നേര-- ആന 

ചരണങ്ങള് 

1 കെട്ടുവി൯ അരയില് സത്യം ചട്ടമായിരിപ്പുതിന്നു 

ഇട്ടകൊള്വിന് പാദരക്ഷാ-ശിഷ്ടസുവിശേഷ യത്നം 

ദുഷ്ടപേയി൯ ബാബമെല്ലാം തട്ടിക്കള്വാശ വ്ശവോസം - 

വിട്ടവിടാതെ പിടിപ്പിന്-കെട്ടുവില് നീതികവചം!-.. ആയു 
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രക്ഷയി൯പടത്തൊപ്പിയും-ശിക്ഷയായ് ധരിച്ചുകൊള്വി൯ 

കക്ഷത്തും കരത്തും വെപ്പി൯-ഖഡ്ഗമാം തിരുവചനം 

രക്ഷാകത്തന്നായ് ജിവിപ്പിന്-രാജകത്തി൯ കിഴടങ്ങി൯ 

പക്ഷമാശ്രയം ഭയവ്യം -പരനില് നിത്യം പതിപ്പിന)--- ആയു 

റാത്രുവെ സ്നേഹിപ്പിന പിഡ-അത്രയും ക്ഷമിപ്പിന൯ ജഡം 

എത്രയം ഒതുക്കിന് സര്വ്വ-ദുസ്തരങ്ങളും തൃജിപ്പിസ) 

വല്പ്രവൃത്തി-ആഗ്രഫിപ്പി൯-ദൈന്യതയോടെ നടപ്പിന്? 

സല്പ്രവൃത്തിക്കുത്സാഫങ്ങള് - നിത്യവും ചെയ്യിടി൯ നിങ്ങള് 

ആഖ 
ധാന്തത വിനയം ക്ഷമ-പ്രാത്ഥന കുശലം നന്ദി 

ഡ്വാന്തരമൃയം ധമ്മ ചിന്ത.ഓദായ്യം സല്ല്യാരം വേണം 

സങ്കട രോഗികളേയും-ദര്ശിച്ചീടിന്൯ ബദ്ധരേയും 

പങ്കമാദിരത്ൃതത്രയം-പറന്നുപോകുമെ സത്യം ആയു 

പിച്ച 

൭൨7൧൭ ധനാശി ചെമ്പട 
പല്ലവി 

നിന സന്നിധിയില് ദൈവമേ -പുണ്ണു-സന്തോഷം ്ുണ്ണൂഭാഗ്യമേ! 

അനുപല്ലവി 
സിയക്കള്ക്കെല്ലായ്പ്പോഴ്ചം-സമ്മോദം ലഭിപ്പാനായ് 
ഉഞ്മയായന്തമില്ലാ-ന്യകള് നിറഞ്ഞുള്ള മ്പ 

ചരണങ്ങള് 

വരികളാൽ നിറഞ്ഞതാം-മഹാഘോരവിപിനമാം ഭവി 
സ്വരമായ് നി൯മക്കള്-സഞ്ചാരം ചെയ്തിടാനായ്നിന 
ചാരത്തു ചേത്തുധൈയ്യ.ത്തോടേ നടത്തീട്ടന്ന__ നിന് 
മപ്പാസങ്ങഥ വൃഥാലാപം -പല-വല്ലാത്ത നിന്ദവചനം 
ചാല്പാനരുതാതുള്ള ഭള്ളേറും വചനങ്ങള് 
എപ്പാം അപ്പാതെ കേള്പ്പാ൯-ഇല്ല ലോകമക്കളില്---- നിന് 

ആധിസംഗഥയങ്ങള്കൊണ്ടും-മഹാ-വ്യാധി ചിന്താകലംകൊണ്ടം 
ദിതി വളന്൯ മനമാകെ-വിരണ്ട ഞാന് സ- 
മേതം നാഥനേ നി൯. തൃപ്പാദം പ്രാപിച്ചിട്ടമ്പോള്!--- സിന് 

ചാനസേനകളെപ്പോഴ്ചം-സ്തോത്ത-ഗാനങ്ങളാല് നിന് സന്നിധൌ ച റ 
ഈനമില്ലാതെ മന-താരില് നിറഞ്ഞ ഭക്തി 
ആനന്ദങ്ങളോടെന്നും.പാടി സ്തൃതിച്ചിട്ടന്ന-- ന൯൩ 

പിര. 



(02 സേവ 

കു കാമോദരി ആദിതാളം 
പല്ലവി ) 

കഴലിണ കൈതൊഴ്ചന്നിതാ! കാരുണ്യമുത്തേ!......... 

കഴലിണ കൈ തൊഴുന്നിതാ!...... ... 

അനുപല്ലവി 

കഴകി യെന്നെ കരങ്ങളാല് തഅരഴല് ഒഴിക്കുക പരാ പരാ!__ കഴ 

ചരണങ്ങള് 

[,. വരുന്നിതല് ഭൂതങ്ങളത്രയം-അസുറിയരി൯. 

വെരും പടകശ വന്നഞ്ങെത്രയം-വേഗത്തിങ്കല. 

ഒങ്ങരുധാലേം പട്ടണം പുററിയയം-കൊണ്ടു യൃദ്ധത്തി- 

ന്നൊരുങ്ങിയപ്പോലെയഞ്ങെത്രയയം. കാപത്തോടെന്നില്- 

ാരങ്ങള്മഴനികറ-പൊഴിഞ്ഞിതാ! 

അണഞ്ഞുഅരികതില് -വരുന്നിതാ! 

കരഞ്ഞടിയനഴല്-കലന്നിതാ! 

, വരുന്നുവരമതു-കനിഞ്ഞുതാ--- കഴ 

 ഉന്നതനാമേശദേവനേേ-ഭൂതലത്തിക്കല്- 

വന്നുപ്പിറന്നു പിശാചിനെ.മുററും ജയിച്ചു- 

വന്നുടെ തല ചതച്ചോനെ!.അവനെറ പോരില്- 

നിന്നു വിണ്ടുകൊണ്ടങ്ങവനെ-ജയിപ്പാനെന്നിരു- 

നഞ്ഞു കരളലി-ഞ്ഞിടേണമേ! 

അണഞ്ഞു അരികതില്-വരേണമേ! 

ഇടിഞ്ഞ മനമതു-തൊടേണമേ! 

വിരഞ്ഞുവരമതു-തരേണമേ!_.... കഴ് 

3. സത്യമാം അരക്കെട്ടിം തനാ-നല്നിതികര. 

ണത്തിന് മാരകവച്ചവും തന്നു-സൃവിഗേഷയ- 

ത്അത്തിനുടെ ചെരിപ്പും തന്നു-എല്ലാററിന്മിതെ 

സത്ൃവിശ്വാസ ഖേടം തന്നു- ധരിപ്പിച്ചെന്നിര്.- 

സരക്ഷയാകം ലാരസ്തവ്ും 

ിരസ്സ്റില് വെക്കുക-കരത്തിലും 

വ 'ശമദ്ധവാക്കാം- സൃരസ്തവും 

വിശ്മദ്ധനേ! ത-ന്നടടത്തുവാ!-നിന.--- കഴ 

4. പാത്ഥിവേന്ദ്രാ? സമിപേനിന്നു-പിശാചിന്നുടെ- 

കൂത്തതാം ശരങ്ങളിര നാന്നു-സദാ നിയെന്നെ- 
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മാത്തു സര്വ്വായധങ്ങളു ന്നു-ധരിപ്പിച്ച൯പ്പായ് 

പാത്തു കഞ്യണിപോലെയിന്നു - സൂക്ഷിഒ ച്ചന്നെ നി 

തട്ടത്തുശരമഴ_കെട്ടത്തുവാന൯ 
കട്ടത്തരിപുബല-മൊട്ടക്കുവാന 

കനത്തദുരിതമ -തകററുവാന 

മഫഹത്വനഗരിയില് - കടത്ആവാന്. കഴമ 

൧൧74 ചെര്ചുരുട്ടി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ദേവനേ; യേശുദേവനേ! മഹാ-പാപിയാമെമ്മേല് നോക്കി- എന്െറ 
താപങ്ങഥ നിക്കിയാറിര്വ്വാദം ത -ന്നിട്ടക പാപം പോക്കി. 

ചരണങ്ങഗ 

|! സഹിപ്പാവ പാടില്ലാ നാസ െന്നെം 
ദഹിപ്പിപ്പാന വരുന്നയ്യോ!-എന്നെ 
സഹിപ്പാനാളാക്ക അവയെ ഞാനെല്ലാം- 
സഹിച്ചവാ! കനിഞ്ഞെന്നില്__. .. [ മൂ; ദേവ 

൧൭ സാത്താന് തന്നുടെ കൂത്തമ്പ്യകളെ 
ഏറു തളരുവാനായ്-ഇതാ 
ചിററിച്ചങ്ങു വിട്ടിട്ടന്നപ്പനേ! 
പാത്തരുളുബമെയേല് _.. ദേവ 

[ക] ജഡമിതാ തനെ കട്ടത്ത മമകകളെ 
തട്ടപ്പാ൯പാടില്ലാ വിധത്തില്-മഹാ 
ഒീദ്ടപ്പമായോങ്ങാിടുടടിച്ചിടിച്ചെന്നെ 
ചതത്തുവാ൯ പോകുന്നയ്യോ!.... ദേവ 

4 , ജഡത്തിന് ക്രിയകള് തെ, ഒവല്ലൊ അവ- 
കെട്ടക്കാനോരോ നാ൭ യ യേല്-ഇതാ 
അടുക്കുന്നപ്പനേ പൊടിക്കുന്നെന്നെ നി 
പിടിക്ക നി൯ വലങ്കയ്യാല്!__ ദേവ 

മ ചതുപ്പീട്ടന്നൊരു ലോകവ്യം കൂടെ 
പംതിക്കുന്നെധെരമേല് കേറാന്. ഇപ്പോള് 
കഥക്കു അതിനോടട്ടക്കാതെനന് പിന്നില് 
ഒതുക്കത്തോട -പോയിടാന്_ 

൨ കയത്തുവരുന്നരിം ദളെ ഞാനും 
ശയത്തു പിന്നില് നോക്കാതെ-കണ്ടു 
എതിഞ്ത ജയിപ്പാ൯ കൃപതന്നെന്നെ നീ 
അയക്കേണമെ പ താവേ! __ 

ദേവ 

ദേവ 

കഷം ക്തം... 
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ക7൭ സൈന്ധവി ആദിതാഒം 

പല്ലവി 

തരണമേ പരമശരിരി! ആപല്. 

കാലേ തുണ പരോപകാരി! 

അനുപല്ലവി 

നരകലദുരിതാപഹാരി!-സ്വഗ്ഗ- 

പരം യറുധാലേമധികാരി1-ഉടന- തര 

ചരണങ്ങള് 

1] സൂരനരഗണ സേവ പാത്രാ!-ദൈവ- 

മുനകനൊരുവനായ പുത്രാ 

നരയനാരു പിണയായ ഗാത്രാ-യേശു.- 

നായകാ അമേയാ പവിത്രാ1-ഉട൯.-- തര 

എ ആധാരം വേറെ എനിക്കാരും-ഇല്ലേ! 
നിയനകൂലന്൯ ആയാല് പോരും 

വേദാന്തസുഖം ഉട൯ ചേരും. എഏനെറ- 

വേദനയതുകൊണ്ടു തിരും-ഉടന-- തര 

3 നിത്യം നിത്യവ്വം എന്െറ മേലേ-വരു. 

നൊത്രയോ തൃമ്പങ്ങള് ഒരിക്കാലേ 

അത്യം സിക്കുനിവ കൃപയാലേ-ദിവ്യ 

ഉത്തമശിലനിമ്മാനുവേലേ-ഉടന൯--- തര 

൧76 ഭൈരവി ത്തദിതാള്ം 
പല്ലവി 

യേശുവേ കരുണാസനാ! മഹാ 

ദോഷി ഞാനയ്യോ! 

കുപതോന്നണമമയ്യോ?---- 

ചരണങ്ങള്ൾ 

[നി നീചനാമെന് ദുരിതങ്ങളെ നോക്കണമിതാടകകൂടെ. 

പ്പാക്കണം സദാ. ൧ യേ 

കു പെരിയസാത്താനരിശത്തോട മപെരിയമാരിപോരു-അസ്സ്റം- 

ചെൊരിയുന്നെന്െറ മേല്. യേ 
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ജഡത്തിന്മോഫം കുട്ടത്ത വൈരി അട്ടത്തണയന്നു,-യൃപ! 

ഒട്ടക്കണമിന്നു--- യേശു 

ദുഷ്യലോകം നിന്നില്നിന്നു വിട്ടകററുന്ന -കൃപ്പ- 

കിട്ടണമിന്നു--- | യ്യേശു. 

ലോകം ജഡം പിശാചു വളരെ കേട്ടചെയ്യുന്നു[കൃപ- 

തേട്ടന്നേ൯ ഇന്നു--- യേശ്ര 

കറിനപാപപച്ചുമടട നിക്കും കരുണയ്യള്ളവാ! -കു൮. 

തരണം നല്ലവാ'--- യേശു 

ദുഷ്ടശിലമെന്നില് നിന്നു വിട്ടകററണം-പുതു - 
സൃഷ്ടിയാക്കണം--- യേശു, 

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം വന്നു പാക്കുണം.എഒന്ന- 

എന്നും കാക്കണം. യേശ്ത. 

മരണം വരെയ്യം കരുണഭയാടെ കാത്തരുളണം-കൃച- 

തന്നു പോററണം യേ. 

നിനെറ രാജ്യം തന്നിലെന്നെ ഓത്തുകൊള്ള ണം. എന്നും. 

ചേത്തുകൊളുളണം __ യേശു 

കഥ്൧് ഇഗ്ലീഷ് ഏകതാളം 
പല്ലവി 

ജയം ജയം കൊള്ളം നാം ജയം കൊള്ളും നാം! 
യേതുുവിനെറ കൊടിക്കീഴില് ജയം കൊള്ളും നാം! 

ചരണങ്ങള് 

നായകനായ് യേഗ്തു തന്നെ നടത്തുന്ന സൈന്യം 
മായലോകാ പേടിക്കേണ്ട ജയം കൊള്ളും നാം! - മുയ്ിട 

സര്വ്വലോക മെസന്യങ്ങളെ സാത്താന് കൂടിയാലും 
സ്വശ്ലൂനവഥ൯ ചിരിക്കു ജയം കള്ളും നാം!__ ജയം 
ദകൌശലങ്ങള് തത്വജ്ഞാനം യേശുവിന്നു വേണ്ടദ 
വചനത്തിന് ഗക്തിമതി ജയം കൊളളും നാം. മുയം. 
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4 ക്രിസ്പ൯ക്രുശിന് രക്തത്താലും നിതൃജീവനാല്ം 

വിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാലും ജയം കൊള്ളും നാം! ജയം 

൭5 ക്ലേശിക്കേണ്ട ഹല്ലേലയ്യാ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം 

യേശുകൊണ്ട ജയത്താലെ ജയം കൊക്ളൂം നാം! ജയം 

ക7്8 ഇംഗ്ലീഷ് 
1 എന്ക്രിസ്കന് യോദ്ധാവാകുവാന് ചേന്നേന് തന്സൈനൃത്തില് 

തനദിവ്യവിളികേട്ടുഞ്ഞാ൯ ദൈവാത്മശക്തിയാല് 

നല്ലപോര്, പൊരുതുംഞാന്, എന് ക്രിസ്മന്൯ നാമത്തില് 

വാടാകിരിടം പ്രാപിപ്പാന് തന നിതൃരാജൃത്തില്! 

2 തന്ഷ്രകുശു ചുമന്നീട്ടവാന് ഇല്ലൊരു ലജ്ജയ്യം 

എന്പേക്കു കഷ്ടപ്പെട്ട താന് എന്നെന്നും ഓത്തിട്ടം1--- നല്ല 

3 പിശാചിനോട്ട ലോകവും ചേന്നിട്ടം വഞ്ചിപ്പാ൯ 

വേണ്ടാ നിന് ചപ്പും കുപ്പയും എന്നുരച്ചിട്ടം ഞാന്! നല്ല 

4 ഓര് മുള്കിരിടം അല്ലയോ എന് നാഥന്ലക്ഷണം? 

തന് യോദ്ധാവാഗ്രഹിക്കുമോ ഈലോകാഡംബരം7-- നപ്പ 

ട് ഞാന് കണ്ടു വലിയസൈന്യമായ് വിശ്വാസ വീരരെ 

പിന്ചെല്ലും ഞാനും നിശ്ചയം ഈ ദൈവധാിരരെ! നല്ല 

€ കുഞ്ഞാട്ടില് തിരുരക്തത്താല് എനിക്കും ജയിക്കാം 

തന് സര്വ്വായയധവഗ്ഗത്താല് എല്ലാം സമാപിക്കാം!-- നല്ല 

7 വല്ലൊരു മുറിവേല്ലകില് നശിക്കയില്ല ഞാ൯ 

തന് ശത്രുവിനെറ കൈകളില് ഏല്ലിക്കയില്ല താന്! നല്ല 

9 എന് ജിവനെയ്യം വെക്കുവാ൯ എന് നാഥന് കല്ലിക്കില് 

സന്തോഷത്തോടദൊരുങ്ങും ഞാന് തന് കുശിന്൯രശക്തിയില്!- നുവ്വ 

9 വിശ്വാസത്തിന്െറ നായകാ! ഈ നിന്െറ യോദ്ധാവെ 

വിശ്വസ്പുനായി കാക്കുക നല് അന്തത്തോളമേ: -- നല്വ 

(വല വഡലാനയയഷിരം-ഡ്ംപറയയംംയയ  ് 
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൦7 ഇഗ്ലീഷ് 

1 യൃദ്ധത്തിനു യുദ്ധത്തിനു കേള്ക്കു കാഹളം! 

ഗാക്തിയോട്ട ധ്വനിക്കുന്നു സൈന്യം കൂടേണം! 

യേശുക്രിസ്തു രാജാവാകും സര്വ്വഭൂമിയില്! 

സേവകരാം നാമും കൂടെ വാഴ്ചം തേജസ്സില്! 

2 ക്രുശിന൯ കൊടിക്കീഴില് എങ്ങും ജയംകൊള്ളും നാം 

വാശിയില് എതിക്ുന്നവന് വിഴം നിശ്ചയം. യേത പി 

3 സാത്താന് തന്െറ സൈന്യം കൂട്ടി എതിര് നില്ലമോ? 

യേശുനാമം കേട്ടിട്ടവ൪ര ഓടിയില്ലയോ?__ യേ 1 

4 മായ ഭക്തി ലോകയുക്മി അല്ല ആശ്രയം 

ദൈവാത്മാവും ദൈവവാക്കും അത്രേ ആയുധം യേ 

ാ കാഹളങ്ങളെ നാം ഈതി അട്ടഫസിക്കും 

അപ്പ്പോശ ഇരുട്ടിന്െറ കോട്ട താനെ വീണിട്ടം--- യേ 

6 നീതിസുയ്യ൯ ശോഭയോട്ടദിക്കും ഉള്ളത്തില് 

പാടിക്കൊണ്ടനേകര്വരും ജീവവഴിയില്--- യേഥ 

7 ഭൂമിയുടെ അററത്തോളം സര്വ്വസൃഷ്ടിയയം 

ദൈവത്തിവ മഹത്വം കണ്ടു വിണുകമ്പിടം- യ്വ്രേ 

6 ഹല്ലേലയ്യാ ഹല്ലേലയ്യാ സ്തൃതിസ്ത്റോത്രവും 
എന്നന്നേക്കും ദൈവത്തിനും പൃതനാത്മനും__ യ്യ്രേ 

2൧80 കണ്ണി കള് 

വരുവി൯വിരരേ! പോര പൊരുവിന ധീരരേ! 
പെൊരുതുപോരില് മുടിപ്പിന്൯ -പേയോടെതിര്പ്പിധ് ധൈയ്യമാഷ് 

എവിടെ കാഹളം കേള്ക്കും അവിടേ കൂട്ടവി൯ 
നമുക്കുവേണ്ടി യുദ്ധംചെയ്യും യേത്ുമന്നവന്൯ന് 

എതിരാഥ തോററുപോം വൈരിയെല്ലാം ചിതരിധ വ്യാ 
അതര്രില്ലാത്ത ദൈവഭക്തി വിളങ്ങും നിശ്ചയം 

വുദ്ധമുള്ളതു നമുക്കു മനുഷ്യരോടല്ല 
മന്നതത്തില് ദുഷ്ടശത്രസേനയോടല്പോ! 
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ഥി പരിചവിശ്വാസം ക്രിസ്തറന് മനസ്ത്സൊരായയധം 

വചനമാകുമാത്മവാളാല് വൈരി വിണുപോം. 

0 തനിക്കെതിരായി തിത്ത ആയ്യധമൊന്നും 

ഫലിക്കയില്ലെന്നരുളിച്ചെയ്ത വചനമോത്തിപ്പോള്. 

7 ബലം ധരിച്ചിടിന യുദ്ധവഗ്ഗമണിഞ്ഞീടിന് 

ബലപ്പെട്ടിരുന്നുവേല ചെയ്താല് ഫലമുണ്ടാകുമേ. 

൧൫1 റം] ൨൨൦൦ 
ട്ട, 58, 

! എനെറ തോഴരേ! കൊടി കാണ് വിശ്ുന്നാകാഗഥഗേ! 

എന് സഹായ സേന വരുന്നേ ജയം തന്നേ! 

കോട്ട കാപ്പ്പി൯'" യേശു ചൊല്ലന്നു “വരുന്നു ഞാന്” 
നോി൯കൃപയാല് കാക്കാം"” എന്നുത്തരമായ് ചൊല്ലിന്! 

1] ശ്രേഷ്ടസൈന്യം ഏറുന്നു മുന് സാത്താനെറ ചൊല്കിഴ് 

ശക്തിമാന്മാര് വിീഴഇന്നേ ചുററും ഭയത്തില് കിഴ്--- കോട്ട 

4 തേജസ്സിന്൯ലക്ഷ്യത്തെ കാണ്മിന് കാഛളം കേള്പ്പപിന 

സൈന്യനാഥന് നാമത്തില് ജയം രിപൃക്കള് മേല് _. കോട്ട 

4 ഘോരയുദ്ധം നീണ്ടെന്നാല്ം കൂട്ടരുണ്ടു ഫേ! 

സൈന്യനാഥന് മുനവരുന്നു മോദം കൂട്ടരേ. കോട്ട 

22 
“൧0 ഡാ, ട1൭൩ഠ യാ 1൨൧ |6ടധട."” 

6-4. 
1 നിന്നിടിന് യേശുവിന്നായ് ക്രിസ്ത്ൃയസേനകളേ! 

ഉയത്തിടിന്൯ കൊടിയെ നഷ്ടം നേരിടല്ലേ! 

ജുയം ജയം തനിക്കും തന്െറ സേനകള്ക്കും 

വൈരികള് എല്ലാം തോല്ലും താന് കത്താവായ് വാഴ്ച. 

2 നീന്നീടിന് യേശുവിന്നായ് എന്നി പോര്വിളി കേള്! 
നിങ്ങള് നിദ്ര കൊണ്ടാലോ അവന്ന ലജ്ജ താന്! 

നിന് ഉള്ളിലും പുറത്തും കാണുന്ന തിന്മയെ 

ന1 നേരിട്ടു പോരാടി, ഇല്ലായ്മ ആക്കുക. 
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ദ നിന്നിടിന് യേതുഖ്ധിന്നായ് കാഹള നാദം കേള്. 

മുന്നോട്ട. ചേരി൯ പോരില് ഈനേരം വിരരേ, 

എസും ഇല്ലാ വൈരികള് ഏററം ശൌയ്യം ഉദള്ളാ൪ 

പേടിച്ചിടേണ്ടവരെ ധൈധയ്യമായ് ചെയ്തു പോര്. 

4 നിന്നീടിന് യേശുവിന്നായ് തന് ശക്തി ശരണം 
സ്വശക്തി ഫലിച്ചിടാ സ്വ ആശ്രയം വൃഥാ, 

സര്വ്വായയധവഗ്ഗം നീ ആത്മാവില് ധരിക്ക 

ആപത്തിന്നട്ടവില്ലം ആവതു ചെയ്തു നീ. 

5 നിന്നിടന് യേശുവിന്നായ് യുദ്ധം വേഗം തിരും 
ഇന്നു പോരിന് സന്നാഹം നാല്ലെ ജയ ഗീതം 
ജയാളിക്കു ലഭിക്കും ജീവന്െറ കിരിടം ' 

തേജസ്സില് യേശുവോട്ട വാണീട്ടം എന്നുമേ! 

20 

ക8ദ3 സുവിശേഷയുദ്ധം ഏകതാ 

൧ 

എഫ്ഷേസി €:'15_17 

വരിക വരിക വീരരേ! വരി നിരന്നു പോരിന്നായ്, 
നേരുകെട്ട വൈരിയെ പാരിലിന്നൊട്ടക്കുണ്ടം. 

നിതികവചമണിയുവി൯ ഭിതിവേണ്ട വൈരിയെ 
സത്ൃയബല്ട്ട കെട്ടുവിന സൂസ്ഥിരം സമസ്ത്വും-- 

ദൃതിനായ്  തയാറിതെ ന്നോതിട്ടം ചെരിപ്പിടിന 
രക്ഷയാം ശിരസ്ത്രവും പക്ഷമായ് ധരിക്കുവിന്- 

പരിചെഴ്ഴം വിശ്വാസമാം പരിചയേറഠദട്ടക്കുവിഗ് 
വേദവാക്യമെന്നവാശ മേദദമോടെട്ടക്കുവിന൯--- 

രുഗിതനു പതാകയില് ശിധഭം ലസിച്ചിട്ടം 
സ്ഥിരതയോട്ട പൊരുതുകില് വിരുതു രാജനേക്ചട്ടം-- 

വരിക 

വരിക 

വ്വരിക 

വ്വരിക 
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84 ഛാകതാളം 

പല്ലവി 

നേരമാകും മുന്നെന്നില് വരിക വരിക ഏന്൯പ്രിയാ! 

വന്നെന് ദുരിതം മാററുക -നാഥനേ! 

പാരിടത്തിൽ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യോരേശവേ! ഞാന് 

പാരം പരിശ്രമപ്പട്ടന്നേ൯, എന് നാഥനേ! നേര 

അന്തികേ വേഗംവന്നു -എന് വെത്തുരുകം മനമാത്മ - 

ബന്ധുവേ തണുപ്പിച്ചിട്ടക, എന് നാഥനേ! നേര 

ലോകചിന്തയാലെന് മനമാകെയഴലായിട്ടന്നു 

മനുവേലേ! വേഗം വരിക, എന് നാഥനേ! നേര 

കാന്താ! വന്നിട്ടക മന-ക്കാട്ടകള് വെട്ടിയകററി 

ചന്തമോടെന്നില് വസിക്കുക, എന് നാഥനേ... നേര 

സിംഹാദികളാം മൃഗ സമൂഹങ്ങപച്ചെനെറ ഹൃദയേ 

സഞ്ചരിച്ചെന്നെയൊട്ുക്കുന്നു, ഏന നാഥനേ!--- നേര 

സിംഹംപോലലറിയെന്നെ സംഹരിപ്പൃതിന്നുസാത്താന്൯ 

ഉന്നിയോടി വരുന്നയ്യയ്യോ! എ൯ നാഥനേ നേര 

ചത്ത ചെള്ളാമെന്നെ നിന്െറ ചിത്തത്തിലോത്താലറത്ത്ും 

കത്താവേ കൈവിടരുതയ്യോ! എന് നാഥനേ! നേര 

നീയെന്നെ വിട്ടാല് പിശാചു വായാലെട്ടത്തു നരക 

ത്തിയിന്നിരയാക്കീട്ടമയ്യോ! എന് നാഥനേേ്--- നേര 

നീതിയിന്സുയ്യനേയെന് അ-നിതിയുള്ളാത്മമതിങ്കല് 

മോദമോടെ വേഗം വാഴ്ക, എന് നാഥനേ! നേര 

നിന്നെവിട്ടെവിടെ പോയി-ടന്മ ഞാനെനിക്കായ്്രക്തം 

ചിന്നി മരിച്ചോരെന് ഭത്താവേ! എന് നാഥനേ!--- നേര 

നിന്നെ.ഞാന് വിട്ടീട്ടമോ നി-എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാ- 

തെങ്ങും പോയിടരുതയ്യയ്യോ! ൯ നാഥനേ!-- നേര 
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2൫8൧ പചെഞത്ചെരുടി അടതാളം 
പല്ലവി 

എഴന്നരുളേണം യേശുമഹേശാ! ഭവാന് 

വചചച്ചരുളിയവണ്ജണം--വന്നരുള് ഈശോ! 

1 തൊഴ്ചതുനിന് തിരുസഭ-മുഴുപ്രഭ ധരിച്ചു നീ 

വഴികൊണ്ടിങ്ങെഴന്നിടാന്൯.വരവുകാത്തിട്ടന്നു 

കഗിയ്യന്നു കാലങ്ങള്.ഒഗിയുന്നു ദിവസങ്ങള് 

പിഴയൊന്നും നിനഷ്ക്രാതെ.വഴികൊണ്ടുവേഗ... എഴു 

2 പെരുകുന്നു മതഭേദം-നരകാഗ്നി എരിയുന്നു 

മുറുകുന്നുള്ളരിവാദം -കുറയ്യന്നു സ്നേഹവും 

ഞരങ്ങുന്നു തിരുക്കൂട്ടം-കരയുന്നു തപശ്രേഷ്ടര 

തിരിക്കേണം തിരുനീതി-ചൊരിക്കേണം വേഗം എഴ 

3 അതിഴഇനമ്പം തിരുശ ബ്ബദം-അതുകേള്പ്പിക്കണമീശോ! 

മതിമോദം ഉദിപ്പിക്കും_മഹത്വം കാട്ടിടണം 

അതിനോടെ ഉയിര്മുദ്-പുതുദാനം തരുവാനും 

സ്കൃതിപൂജ നിരന്തരം-വദിച്ചു കാത്തീട്ടന്നേന്--- എഴ 

4 സകല സ്തഷ്ടികളിങ്ങു-സഹിക്കുന്നു മഹാഖേദം 

മഹത്തേറും ദിനത്തിന്നു.തപിപച്ചു കാത്തീടുന്നു 

പകല് കൃഷികാലങ്ങള്-തികവായി വരുന്നല്ലോ 

ഭഗവാനേ! മശിഹായേ!.വഴികൊണ്ടു വേഗം എഴ 

൧86 
പല്ലവി 

എന്നു തോന് കണ്ടകൊണ്ടിട്ടം? 

എമ്മാനുവേലെ! 
നാ ടിം എന്നു ഞാ൯ കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടം? 
എന രക്ഷകനെ! 

ചരണങ്ങള് 

1] ഇന്നും ഞാന് ഈഴിയില് കിടന്നു വലയുന്നയ്യോ! 
നീന്നെ കാത്തിരുന്നെന്െറ. കണ്ണുകള് മങ്ങീടുന്നു.- എന്നു 

2 പാപത്തില് കിടന്നു ഞാന്൯-താപപ്പെട്ടുഴലലമ്പോള് 
ആപത്തൊഴിപചപ്ചപോരെന്െറ- ആത്മമണ വാള നെ! _ എന്നു 
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ി 

ു 

പൂ 

തെററിയ ആടാമെന്നെ-തേടിട്ടവാനായി കൈ- 
ഏററ വന്നു മരിച്ചു.യിത്വാനില് പോയ്വേനേ! __ എന്നു 

വാനില് പിതാവിന് വല-ഭാഗത്തിങ്കലിരുന്നു 

ഹിനനാമെനിക്കായി-.കേണപേക്ഷിക്കുന്നോനേ!-- എന്നു 

മന്നവ! മശിഹായേ!-എന്നു നി വന്നീട്ടമോ? 

നിന്നെ കാഞ്ഞതിനെനെറ. കണ്ണൂകള് കൊത്തക്ഷന്നു_. എന്നു 

വേഗം വരുമെന്നു നി-ലേഖനം തന്നില്ലയോ? 

കാഹശമം കേള്പ്പതിന്നാ -യ്്രാതുകള് കൊതിക്കുന്നു എന് 

കത്മതാവേ! വരേണമേ. ഭത്താവേ! വരേണമേ 

കാത്തിരുന്നിട്ടന്നു ഞാ൯- കാവല്ക്കാരന് പോലയ്യോ!--- എന്നു 

പത് റ. 

മളു"7 ദ്വിജാവന്തി ആദിതാളം 

] 

പല്ലവി 

കാന്താ! താമസമെന്തഹോ?-വന്നിടാനേശു- 

കാന്താ! താമസമെന്തഫോ! 

_ അനുപല്ലവി 

കാന്താ! നിന് വരവിന്നാ-യ്ക്കാത്തിരുന്നെന്െറ മനം 

വെത്തുരുകുന്നു കണ്ണം.മങ്ങുന്നെന്മാനുവേലേ!--- കാന്താ? 

ചരണങ്ങള് 

വേഗത്തില് ഞാന്വരുന്നെന്നു-പറഞ്ഞിട്ടെത്ര 

വ൪ഷമ തായിരിക്കുന്നു? 

മേഘങ്ങളില് വരുന്നെന്നു-പറഞ്ഞതോത്തു 

ദാഹത്തോടെയിരിക്കുന്നു 

ഏകവല്ലഭനാകുംേയേശുവേ? നിനെറ നല്ല 

ആഗമനം ഞാന് നോക്കി-ആശയോടിരിക്കുയാല്_-_- കാന്താ! 

ജാതികള് തികവതിനോ?- ആയവര് നിനെറ 

പാദത്തെ ചേരുവതിനോ? 

യുദന്മാര് കൂട്ടവതിനോ?-കനാനിലവര് 

കുടികൊണ്ടു വാഴവതിനോ? 

ഏതു കാരണത്താല് നി-ഇതുവരെ ഇഹത്തില് വ- 

രാതിരിക്കുന്നു? നീതി- സൂയ്യനാകുന്ന യേശ്തു--- കാന്താ! 
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എത്രനാള് ഭരി പകൊള്ള?-പിരാചിലോകം 

എത്രനാള് ചതിച്ചകൊള്ളം? 

എത്രനാള് പറഞ്ഞു കൊള്ളം-അചവാദങ്ങള് 

ശ ദ്ധിമാന്മാരുടെമേലും? 

കത്താവേ! നോക്കികാണ്ക-പാത്തലത്തിന് ദുരിതം 

സാത്താനെറ ധിക്കാരത്തെ -നിക്കുവാനായിപ്പിയ- കാന്താ! 

ദുഃഖം നീ നോക്കുന്നില്ലയോ?-എനെറ വിലാപ 

ശബ്ദും നീ കേള്ക്കുന്നില്ലയോ? 

തക്കം നാക്കീട്ടന്നില്ലയോ?- പിശാചെന്മനം 

വെക്കം ഹനിപ്പാനയ്യയ്യൊ! 

തൃക്കണ്ണാലെന്നെനോക്കി ദൂരിതങ്ങളാകെ പോക്കി 
വെക്കം നിന് മണവാട്ടിയാക്കിക്കൊള്ളവാന് പ്രിയ! കാന്താ 

ത് ന്ി 

2൫8൫8 ബലഹരി ജയി; ചാപ് 

പല്ലവി 

മനുവേലാ! നിയെന്തിത്ര.വരുവാന് താമസിക്കുന്നു? 

അനുപല്ലവി 

വരവോത്താനന്ദിച്ചിതാ-ദിനവും കാത്തിരിക്കുന്നു 

ചരണങ്ങള് 

വരുവേ൯ വേഗമായ്.-ഞാനെന്നരുമരക്ഷകനേ നിന് 
തിരുവായാലര ചെയ്തുതൊരുനാളം നീക്കം വരാ 

വരുവാന് താമസമെന്തെ-ന്നറിഞ്ഞീടാഞ്ഞു, നിന്നുടെ 
തിരുവചനങ്ങളറെ-തിരഞ്ഞു നോക്കിയ നേരം 

ഒരു പാപി മരിക്കാതെ -വരണം രക്ഷയിലെന്നു 

പരനേ നി നിരൂപിച്ച. കരുതി കാത്തിരിക്കുന്നു 

ഇതിനെ ഞാനറിഞ്ഞപ്പോള്_മതി നന്നായ്ത്കെളിഞ്ഞ, ഞാന് 
ദിനവും നി൯ വരവിനെ. ഒരുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു 

എഴു ക്ക നിന്നുടെ തിരു.കരത്തിലേഴയാമെന്നെ 
നടക്കാം ഏതിടത്തിലും-നിനക്കായ് വേല ചെയ്തിടാന് 
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മനുവേലാ! നിയിന്നെനന്െറ-ബലിയെ കൈക്കൊണ്ടീടണം 

ക 7 

ക ശമ്മാരാദരണം 

കി 

പല്ലവി 

എന്നു നി വന്നിട്ടം-എനെറപ്രിയ! തവ 

പൊന്മുഖം ഞാനൊന്നു കണ്ടിട്ടവാന്? 

അനുപല്ലവി 

എത്രകാലം ഞങ്ങള് കാത്തിരുന്നിടേണം 

യാത്രയും പാത്തുകൊണ്ടിമ്മരുവി൯മദ്ധ്യേ--- 

ചരണങ്ങള് 

ഈശാനമൂലനങ്ങ,ററമടിക്കുന്ന 

ക്ശേശസമുദ്മാണിയുലകം 

ആശയോടെ ഞങ്ങള് നിയ്യയഖത്തേ നോക്കി 

കശ്ലേശമെല്ലാംമറന്നോടിട്ടന്നേ പ്രിയ 

ഈ ലോകസുയ്യനന്െറ ഘോരകിരണങ്ങള് 

മാലേകീട്ടന്നതും കാണുന്നില്ലേ? 

പാലകന് നിയല്ലാതാരുള്ളി ഞങ്ങള്ക്കു? 

ഏലോഹിം, നി എന്തു താമസിച്ചിട്ുന്നു? 

എണ്ണമില്ലാതുള്ള വൈഷമ്യമേട്ടകള് 

കണ്ണിരൊലിപ്പിച്ചു നിന്െറ വ്രതര 

ഏറിക്കടക്കുന്ന കാഴ്ച നി കണ്ടിട്ട 

ങ്ങാടലേതുമില്ലേ? ദേവകുമാരകാ!-- 

. മേഘാരൂഡ്ധനായി-ത്താരങ്ങളേഴേന്തി 

ആദിതൃതുൂല്യവദനനായി 

കാഹള ധ്വാനവും മി.നലുമാരപ്പുമായ് 

ശിഷ്രുഞോന് വന്നിട്ടമെന്നുരചെയ്ക്ോനെ-- 

മാര്വ്വോടണച്ചെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാന് 

കാല്വറിക്കുന്നിലങ്ങേറിയോനേശുവേ! 

ഗ്മ 

൧0൨ 

എന്ന്യ 

എന്നു: 

എന്നു - 

എന്നു; 

എന്ന്- 



കി 
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പൊന്മുടി എന്നെ ധരീപ്പിക്കുവാനൊരു 

മുള്മുടി ഏററയ്യോ! കുഷ്ടം സഹിച്ചോനേ'!.. 

6 ഇമ്മാനുവേലേനിന ശരോഭനിറഞ്ഞുള്ള 

അമേമേഫിമാപ്പരം ഒന്നുകണ്ടാല് - 

ഇമ്മഹീതലത്തില് മോഫനവസ്തുക്കുള് 

ഒന്മമില്ലാത്തതെന്നെഷ്ണ്ലാത്തതാരുതാ൯?_. 

7 മൃത്ൃവിതനിന്നെന്നെ വിണ്ടെട്ടത്തീട്ടവാന് 

ദൈവകോപാഗ്നിയിര വെന്തെരിഞ്ഞ- 

സ്നേഫസ്വരൂപനാം യേശുനാഥാ! നിന്െറ 

മണിയറ തന്നിലങ്ങെഒന്നയും ചേത്തിടാന്__. 

കച0 
മന്നവനെ! മശരിഹായെ! എന്നു നിന്നേ കാണുദാസന് 
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എന്നു 

എന്നു 

എന്നു. 

എന്നു കാണാം എന്നു കാണാം പൊന്നുനാഥാ! എന്നുകാണാം? 

നീയെനീക്കുള്ളാത്മ ഭത്താവായി വാനില് വാണീട്ടക 

എന്നുവരും എന്നുവരും എന്നെ നിന്നില് ചേത്തിട്ടവാന് 

ശത്രു എന്നെ വലത്തൂവാന് എത്രനാശം ചെയ്തീട്ടന്നു! 

തീക്കേണമേ തിക്കേണമേ നാശമെല്ലാം പൊന്നുനാഥ! 

ലോകേയെനിന്റുെത്തുഭാരം വന്നിട്ടന്നെന് പൊന്നുനാഥാ! 

എന്നുതീരും എന്നു തിരും-ഭാരമെല്ലാം പൊന്നുനാഥാ! 

ആത്മജ്ഞാനം നല്ലിയെന്നെ ആത്മവഴിക്കാക്കീട്ടക 

ആത്മവഴി അത്മവഴി കാണുകാഴ്ച തന്നീട്ടക. 

നീവരുമ്പോഗ സത്തുഷ്ടനായ് നിന്മുഖം ഞാന് കണ്ടിട്ടവാ൯ 
എനന്പ്രിയനെ! എന്പ്രിയനെ! എന്നെ നിന്നില് പാലിക്കുക, 

കിഷുന്റംകംക...... 

൪1 
1 വേഗംനമുക്കൊരുസന്തോഷക്കൂട്ടത്തില്- 

യേശമവ।൯ സംഗിതം പാടിടാമേ! 

യേശുവിന് സംഗതം പാടിടാമേ നമു. 
ശോശുൂുവിന് സംഗീതം പാടിടാമേ! 
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2 പാട്ടകള്പെട്ട പരിശ്രദ്ധസംഘത്തില് 
ക്ഞ്ഞാട്ടം ദൈവവും ദുതരുമായ്---- 

3 നാമന്നു ചൊല്ലുന്ന പാട്ടുകള് പാട്ടവാന് 
ഭൂവിലില്ലാക്കമാരാഗഭംഗി_ 

അപ്പാട്ടു സ്വഗ്ലീയ രാഗത്തിലാകയാല് 
വിണ്ടെട്ടത്തോക്കത്രെ പാടീടാവു--- 

3 സ്വഗ്ലീയമമ്മങ്ങള് വിവരിക്കും ഗാനത്തില് 

കത്താവിന്മക്കള് നാമുല്ലസിക്കും... 

൫ സന്തോഷ വാദ്യങ്ങളു ണ്ടവിടെ ബഹു. 

സമന്താഷന്ൃത്തങ്ങളുണ്ടവിടെ- 

7 രാജാവിനെക്കണ്ടു കള്ണൂനീര് തുകുന്ന- 
ഇ൯പമേറും ഭാഗ്യ നായകന്മാര് 

8 എന്നെ രക്ഷിച്ചെന്െറ യേശുവെന്നോതുന്ന- 

രക്ഷവെട്ടോര്കൂട്ടം പാടിട്ടന്നു 

9 പാപം ചെയ്തീട്ടന്ന മര്ത്യ നാനേരത്തില് 
തീരാത്തദുഃഖം പുണ്ടോടിപ്പോകം_ 

10 ഹല്ലേലുയ്യാ ജയം ഹല്ലേലയ്യാ ജയം 

വേഗത്തില് ഞാനുമപ്പാട്ടപാട്ടം-- 

ചിഥള 
പല്ലവി 

യേശുവരും വേഗത്തില് ആശ്വാസമേ? 

യേശു വരും വേഗത്തില്--ക്രിസ്തറേശു -വരും...... 

ചരണങ്ങള് 

1 മേഘം തന്തേരും അനേകരാം ദൂതരും 

ശേഖരിപ്പാ൯ തന്നിലേക്കെല്ലാ ശരദ്ധരെ 

൭, ദൈവത്തെ സത്യത്തില് സേവചെയ്ത്വക്കു 

ചാവിനെ ജയിച്ചു തന് ജീവനെ കൊട്ടപ്പാ൯--- 

യേ 

യേശു 

യേശു 

യേഥ 

) ഗ്ര യേശു 

യേന 

യേ 
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3 തന്തിരുവരവിന്നായ് സന്തതം കാത്തവ- 

ര്ന്തെമില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ലഭിപ്പാ൯-- “യേശു 

4 ഭൃത്യന്മാര്, താന് ചെയ്യ സത്യപ്രകാരം 

നിത്യമഹത്വത്തിന് രാജ്യത്തില് വാഴാ൯-_- 'യേഥ അ 

ട തന് ജനത്തിന്നെല്ലാ നിന്ദയും നിക്കി 

അന്പുള്ള കൈകൊണ്ടു കണ്ണനീര തുടപ്പാ൯--- യേശു 

6 തന് തിരുമുഖത്തെ നാം കണ്കൊണ്ടു കണ്ടു 

സുമഷ്ടരായെന്നും തന് നാമം സ്ത്ൃതിപ്പാ൯._ യ്േയേഗു 

7? ലോകത്തില് ചിന്തകള് പോകട്ടെയെല്ലാം ) 

ഏകപ്രത്യാശ ഇങ്ങാക എന് യേശു-- യേഗു 

ട് ഴ് ട് ॥ ളം 

ക3 ശ്രീരാഗം രൂപകതാളം 
പല്ലവി 

യേശുരാജനെറഴന്നള്ളത്തിന് മുന്ദുതുകളി. 

താ! നടന്നുകൊണ്ടുവരുന്നു 

അനുപല്ലവി 
ി 

യേതുുരാജനാകും നസറേശനാം മശിഹാദേവന് 

ഭൂതലത്തിലേക്കെഴുന്നള്ള ന്നതിന്നു വന്നു കാലം യേശു 

ചരണങ്ങള് 

1 കന്യകുമകനായ് വന്നവന്.മനുജക്കായിക 

ദണ്ഡമേററു ചത്തുയിത്തവന് -മഹിമയോടുട 
ഉന്നതന് വലത്തുഭാഗ-ത്തിങ്കലിരിക്കുന്ന രാജന് 
ഉന്നത പ താപമോടി മണ്ണില് വേഗം വരുവതാല്___. യേ 

ച രാജ്യസുവിശേഷമാം കൊടി- പിടിച്ചു സ്വഗ്ഗു- 
രാജ്യമക്കള് ചുററിനടന്നു.പ്രിയരേ! നിങ്ങള് 

[ 

രാജരാജനാകുമേത്ര നാഥനെഴ്ചന്നള്ള വതി - 
ന്നായൊരുങ്ങി നില്ലിനോയെന്നട്ടഫസിച്ചുരയക്ുന്നു-- ധേ 
അണ്ടര്കോനിതാ അയയ്ത്കുന്നു-തനെറ ആത്മാവെ 
പണ്ടുതാനുര പ്പ വാക്കുപോല്-അതാല് കറഠിന.. 
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കണ്ഠാര് പലറ ചെയ്ത ദ്രോഹം കണ്ടു നട്ടങ്ങിയലറി.- 
ക്കൊണ്ടു വീണു യേശുപാദം രണ്ടുമങ്ങിതാ തൊഴ്ചന്ന!---- യേശ്രം 

ദാവീദിന്െറ വിണുപോയൊരു-കൂടാരം ദേവാ- 
ത്മാവിതാ പണിനടത്തുനനു-അതിനെറ കേട്ട- 

പരാടുകുളൊഴിഞ്ഞൊറഴിഞ്ഞു പോയിട്ടന്നതാല് പുതിയ. 

തായീട്ടന്നല്ലമല്ലം നി-വന്നിട്ടന്നിതാ! മശിഹാ--- യേശു. 

യുദ്ധ കലഹങ്ങള് പകരും-വ്യാധികള് മററും 

ക്ത്ത൯ മശഹായ്യരച്ചപോല് -വന്നുകൊണ്ടഹഫൊ! 

എത്രയും നാശത്തെയിതാ,ഇദ്ധരയിങ്കല് വരുത്തി 

കത്തൃഭക്തരേയെഴ്നന്നള്ളത്തിനായൊരുക്കിട്ടന്നു യേശു. 

നിയമിതന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങള്- കൂടിവരുന്നു 

നിയമിതരല്പാത്തവ൪കളും-കഠിനംവുണ്ടു 

അവിശ്വസിച്ചങ്ങവിശ്വസിച്ചു പരിഫസിച്ചു പരിഫസിച്ചു 

കഴ്ുത്തുകളെ കഠിനമാക്കീട്ടൊരുങ്ങുന്നന്തിക്രിസ്തുവിന്നായ്- യേശു 

രാജുരാജനെറ യാത്രദഷ്ലിതാ-അവനെറ വഴി- 

യാകുവെ നന്നാക്കിവരുന്നു-നമ്മുടെ നാഥ - 

ന്നായൊരു പെരുവഴി വ-നത്തിലൊരുക്കി വരുന്നു 

താണ പ്രദേശങ്ങളുമുയന്ധയന്നിതാ വരുന്നു യേശു. 

വക്രതയ്യള്ളതു ചൊവ്വായി-തീന്മ വരുന്നു 

ദുരഘടമുള്ളതു സമമായ്-തീന്നുവരുന്നു 

ഒക്കെയിപ്രകാരമിങ്ങൊരുങ്ങി വന്നിട്ടന്നതാലെ 

ശീ്ലുമായെഴന്നള്ളത്തുണ്ടാമതിന്നുണന്നുകൊള്വിന- യേശൂ. 

(തനയം -യാവാവളായ യി യം. 

൧൭4 ആരഭ ആദിതാളം 

പല്ലവി 

യേശൃുരാജന്! വരുമേ.സിയോനേ! നിന്െറ 

ശക്ലേശമൊക്കെയും തിരുമേ!......... 

അനുപല്ലവി 

യേശുരാജന് വരവു-.ഘോഷം കോടി സുയ്യപ്ര- 

കാശം പോലിരിക്കുമാ.കാശമണ്ഡലത്തിങ്കല് യേശ്ര: 
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ചപരണങ്ങധ 

1 മന്നവമന്നന് മന - ഭന്ദനരെക്കാളതി- 

സുന്ദരരരൂപമുള്ളവസ-കൃപ 

തന്നധരങ്ങളില് പ.-കന്നതാലന്മഗ്രഫ- 

മെന്നമേറഠിരിക്കുന്നവ൯-_-ശക്ത൯ 

ഉന്നത തേജസ്ന്സോടും മിന്നും പ്രഭാവത്തോടും 

തന്നുടെ വാളു തുട-തന്നില് തിളങ്ങീടവേ-_ യേതശ്തു. 

2 സത്യം സൌമ്യത നീതി-നിത്യം തനിക്കുള്ളതാ- 

ലെത്രയ്യം മഹത്വത്തോട്ടം-അതി. 

ശക്തിയോട്ടം പ്രബല.പ്പെട്ട വാഹനമേറും 

കത്തന വലങൈ തന്നോട്ടം---ഭയം 

തട്ടം കായ്യങ്ങളോതും-ശത്രുക്കളള്ളില് തന്െറ 
അസ്ത്രങ്ങള് പാഞ്ഞു .കേറി-ട്ടത്തലോടവര് വീഴ്ച യേശു 

3 പുത്രി! ചെവിക്കൊണ്ടങ്ങു.ള്ളത്തില് വിചാരിക്കു നിന് 

ശ്രേത്രത്തെ ചായിച്ചീട്ടക.സ്വജ- 

നത്തെയം നിന പിതൃഗൃഗ-ഹത്തെയ്ും മറക്ക നീ 

പാത്ഥിവനപ്പോള് നിന്നുടെ-അഴ- 

കേററം കൊതിക്കുംപ്പാണ.നാഥനവനാകയാല് 

കാല്ത്തളിരില് വിണു കൈകൂപ്പി വന്ദി പ്പിട്ടക.-- യേശു 

4 മന്നവ മകളേ! കേഗ-നിന്നുള് മുഴുവനും നി- 

റഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഫഹത്വ൦േനല്ല 

പൊന്നിന് കസവുൃള്ളതാ-കുന്നു നിന്നുടെ വസ്തം 

കന്ൃകമാരാം തോഴിമാ-രോട്ടം 

. ഉമ്താനന്ദത്തോടെ മന്നവനുടെ പുരം 

തസില്പ്രവേരശിച്ചു നി-എന്നും മോദമായ്വാഴ്ചം __യേശ്: 

൧൭൭ സൌരാഷ് ടം ത്രിപുടതാള.ം 
പല്ലവി 

വരുമേ! ഉണന്നസിരിപ്പിന്൯!--യേശനാഥന്൯ന് 

ചരണങ്ങള് 

വലിയോക്കും ചെറിയോക്കും മാന്ൃക്കും ഫീനക്കും 
അഖിലക്കും വിധി നല്ലി തക്കഫലം കൊട്ടപ്പാന വത്സ 
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൧ 

ചരണങ്ങള് 

ഭേരിയാല് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭിത്തികള് കുല്യങ്ങുവാന് 
പെരുംകാഹള ധ്വനിയാല് പേഗണം കുലുങ്ങുവാധന് 

അരിഗണം ചുളങ്ങുവാന്൯ന് തന്നില് ആശ്രിതന്മാരും 

നിരയണി_ദൂതരും ചേന്നു തുടങ്ങിട്ടവാന്--- 

വാനം ഭടഭടെന്നു, ഭുവനം കടടകിട്ടങ്ങി 

ഹീനപ്പേയെ ചേന്ന ഏവരും നട്ടനട്ടങ്ങി 
മാനം ഇല്ലാതെ വാണ പാതകരോട്ടവാന് 

ജ്ഞാനഗാനം പാടി നല്സഭ തൂടങ്ങുവാന്--- 

ഇന്പപ്പ്െട്ടോരെ ജീവ ഇന്പകനികളുട്ടി 

തന്പ്രസാദപാത്രരെ പൊ൯മുടികള് ചുട്ടി 

അനപറേറാരെ നരക വന്പാകവെ കാട്ടി 

അന്പുള്ള ദാസക്കു സമ്പല് ഗതി കൂട്ടവാന്__ 

വിശ്വാസികളെ താന് ഉയത്തി പുകഴ്വതിന്നും 

മേലാം മോക്ഷവാസികള് ചാലേ ഘോഷിപ്പതിന്നും 

വിശ്വാസഹിനരെ നിരസിച്ചകററുവാനും 

വിണ്പരിവാരം ചുഴ്ന്ന അന്പന് യേശുമഫേശന്--- 

ഷ്ണ 

വരു 

വ്വരു. 

മ൭൭ നാഗവരാളി ആദിതാലം 
പല്ലവി 

മനുവേല് വരുമേ വേഗം ഉണന്ന കൊള്വിന്! 

മനുവേല് വരുമേ വേഗം!..............൦ 

അനുപല്ലവി ട് 

മനുവേല് വരുന്ന നാളം നാഴികയും മനുഷ്യ 

തനയന്മാരിലാരുമേ-അറിയന്നില്ലംഫ.! നൂനാ--- 

ചരണങ്ങള് 

2 ചോരനെപ്പോലെ വരുന്നു -ഞാനെന്നവന തന 

കാരുണ്ൃയവചനം തന്നില് 

നേരായ്യറച്ചിരിക്കുന്നൊരു വചനം മന. 

താരിലുറച്ചു നിങ്ങള് ധ്യാനിച്ചു സിന്നിടണ൦േോ 

ടു ക്രിസ്തു വരുന്നതിന്നു മുന്-വിശ്വാസത്യാഗം 

ക്രിസ്ത്യാനികളിലണ്ടാകും 

മന 
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ഒത്തുവരുന്നതിപ്പോള്- കിസ്തവര്൪ക്രിസ്ലുവെ വി- 

ടത്ൃന്തഭോഷത്വമാ.യ്മററുള്ളോരില് പററുന്നു-- 

കിസ്തു വരുന്നതിന്നു മുഥ- പരിഹാസക്കാഠ 

കിസ്ത്്യാനികളിലുണ്ടാകും 

കിസ്തു വരു നതി൯ വാ-ശത്തങ്ങളെവിടെന്നും 

മററും പറയ്ുമതി_ ങ്ങില്പേ ശാ നിവത്തിപ്പുതാല്-- 

അവസാന നാളുകളി. ലം ന൬ക൪ തങ്ങള് 

ചെവിയെ സത്യം വിട്ടനീക്കി 

കവിതാകഥകളിലേ-ക്കു മറിഞ്ഞുഴന്നീട്ടം 
ഭൂവിലതു നിവത്തി- ച്ചീട്ട നിപ്പോളതിനാല്___ 

ദുഷ്ടമ്മാരനേകരുണ്ടാ-യ്മഹാവലിയ 

ദഷ്ട ക്രിയ നടത്തുന്ന. 

കിസ്തഭക്തിവേഷത്തെ-യിട്ടവരതിന ശക്തി- 
വിട്ടു നിഷേധിച്ചു തന്നിഷ്ടം പോല് നടപ്പുതാല്--- 

യേശുവിന് രാജ്യവിശേഷം-ഭൂുലോകമെല്ലാം 

വഘോഷിക്കവപ്റെടേണം നൂനം 

യേശുവി൯ ദാസന്മാരങ്ങാശയോടെയതിനെ 
ഘോഷിച്ചു വരുന്നിപ്പോ-കമിശന് കൃപയാലിനി--- 

കാഹളത്തോട്ടമാരപ്പോടുട-മഗ്നിമേഘത്തില് 
കാണപ്പെട്ടമന്നേരത്തില് 

ലോകമനുഷ്യരി൯ ക-ണ്ണാകെ കാണുമവന് കോ- 
ലാഹലത്തോടസംഖ്യ-ദുതരുമായ്്രരുന്നതു--- 

കിസ്തലാഗമനത്തെപ്പുററി-ഗണ്യമാക്കാതെ 
സ്വസ്ഥരായിരുന്നിട്ടന്ന 

പാത്തലഗശോത്രമാകെ-യാത്തി പരവശരാ- 
്യാത്തങ്ങലറി നോക്കും - ക്രിസ്തുവിനെ മേഘത്തില് __ 

വിഗ്വാസികളാ-യ്മരിച്ചേറ-രുയിത്തു വന്നു 
മേഘത്തിലെടുക്കപ്പെട്ടം 

വിശ്വാസികളായി ജീ-വിപ്പോരും മറുരൂപം 
വന്നങ്ങവ്ൃവണ്ണം മേഘം -തന്നിലെട്ടക്കപ്പെട്ടം __ 

സോദരസോദരികളേ! യേശുക്രിസ്ുവെ 
സേവിച്ചു വിശ്വസിച്ചിടില് 
നാഥന് വരുന്നതിനു കാത്തിരുന്നിടില് ശ്മദ്ധ- 
വേദം പഠിച്ചു ദേവ.ഗീതങ്ങള് പാടിട്ടവി ൪ 

നാത്ര 
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മന്ത 
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൧൯൦7 ഫസേനി മുറിയടന്തതാളം 
പല്ലവി 

യേശു വരുന്നു.അതാ-ശ്രിയേശു വരുന്നു...... 

ചരണങ്ങള് 

1 ശേശുൂരാജന് വ-രുന്നതാ മഹി- 

മാസനത്തിലി-രുന്നുകൊണ്ടു തന 

ദാസരാകുന്ന -ദുതസേനകള് 

ഘോഷമോട്ട ചൃഴന്നുകൊണ്ടട്ട- 

ഹഫാസിച്ചിമ്പമാ-യ് ഗീതം പാടി സ- 

ന്തേഷിക്കുന്നതു-കേട്ടകൊണ്ടതാ-_- യേശു 

2 എളിയ മറിയയി-ലവതരിച്ചവന് - 

എളിയ മനുജനായ് -ഭൂുവി നടന്നവസ൯ 

എളിയവരീരാ-വുമനുജരെ- 

വലിയ കരുണയോ-ടരികില് ചേത്തവന്൯ 

കുലങ്ങവെഭൃമി.നടടങ്ങവെ നര൪. 

വലിമയോടതി-മഹി-മയാകവെ- യേധശ 

3 യെറുശമധേമെന്ന -തിരുനഗരിയില്- 

ഗരുവായിരുന്നുപ-ദേശം കഴിച്ചവ൯ 

പരീശന്മാരുടെ-കപടഭക്തിയെ- 

പരിതൃജിച്ചുപ-ദേശം കൊട്ടത്തവ൯ 

പെരിയ അതിശയം-വളരെ ചെയ്യവന൯- 

പരമലോകം വി-ട്ടരികള് കാണകവെ-- യേശു 

4. മര്ത്ൃര്പെട്ട_ കടത്തിനായി ദൈ. 

വത്തിനുടെ കോപാഗ്നിയാകവെ 

ചിത്തത്തില്കട.ന്നത്തലോടട വ- 

യത്തുച്ചോര ജഡത്തിലാകവെ 

ഉ ത്തരം ദണ്ഡമേററു-കൊണ്ടോ മ 

ഹത്വമോടട പരത്തില് നിന്നിതാ-- യേശ്ൃ 

ഷ് ദുഷ്ടയൂദന്മാ-രാല് പിലാതനു- 

കെട്ടിവരിഞ്ഞേ -ല്ലിക്കപ്പെട്ടവ 

കാഷ്ടം തിരുമേനി_യാകെ കൊരടാവാല് 

ദുഷ്ടരാലടി - കൊണ്ടു തളന്നവന 
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പട്ടണത്തിന്൯വെളി-യില് ക്രുശിക്കപ്പെ. 

ട്ടുവനശഗ്നി-മേഘത്തിലിതാ! __ 

മുന്നുദിനം കഴി-ഞ്ഞുടനെഴ്ചന്നവന് - 

മുത്തസര്പ്പത്തിന് -തലയെ -തകത്തൊലി- 

വെന്നമലയതില്-ദാസരോട്ടചെ- 

ന്നുന്നതത്തിലെ_ഴന്നുപോയ്മഹാ 

ഉന്നതന്െഠര വ-ലത്തുഭാഗത്തിരു - 

ന്നവന് ഭൂ-വാകെ കാണ്കുവെ--- 

നാഥനൊരു ചൊല് -വിളിയുയത്തവെ. 

ഭൂതലമതു നട്ടനട്ടങ്ങവെ 

ദൂതന്മാരില് പ്ര-ധാന മശിഹ. 

രാജന് വരുന്നെന്നു നാദമൃയത്തവെ 

ദുതസംഘങ്ങ-ളാകെ കാഹള. 

മുതവെ ഭൂ-വാകെമുഴങ്ങവെ__ 

ദുതന്മാര് തങ്ങള്-ഭാഷയില്പര- 

മോന്നതനെറ പ്ു-താപചരിതങ്ങള് 

മോദമോട്ട സം-ഭാഷിച്ചുനൃത്ത - 

മാടിക്കൊണ്ടിമ്പ-ഗീതംപാടവെ 

ദുതന്മാരില് സ.റാഫിമാര്പരി- 

ശദ്ധനെന്നുസ.ദാ ചൊല്ലീടവെ__. 

മന്നിലുള്ളവറ-എന്തിനെന്നതി- 

ഖിന്നരായഴ-ലോട്ട കൂടവേ 

മന്നര്മന്നനെറ.മഹത്വവരവതും- 

ഉന്നിപ്പാത്തു ചിലര് വിറച്ചുന- 

ട്ടങ്ങവെ ചിലറ_രൂപം മാഠിയ്യ - 

യന്നപോയവ -നോട്ട ചേരവെ__ 

രാജരാജനെറ-യാത്രകണ്ടിതാ- 

ദുഷ്യമാനുഷര് -ഞെട്ടി വിറയ്ത്കുന്നു 

ആധിയോടവരലറുന്നുമഹാ- 

വ്യാധിപുണ്ടവ-രായിത്തിരുന്നു 

നിതിയുള്ള വ_രവനെ കുണ്ടതി- 

മോദമോടിതാ-ഗീതം പാട്ടന്നു___ 

43 

വേ 

് 

ഡ്വേറ 

11 
൪... 



994 

11 

12 

13 

14 

രണ്ടാമത്തെ വരവ് 

പാത്തലത്തിലെ.ശോത്രമാകവെ- 

പാത്തു മേഘത്ത -ലലറിക്കരയവേ 

കുത്തിയോര് മനം -കത്ത൭ വ പരി - 

ശൃദ്ധനേക്കണ്ടു-വിണങ്ങലാധേ- 

ഇഭ്ധരയിലെ-ശബ്ദമാകവെ 

എത്രയുയമുയ -ന്നീട്ടമാറതാ! ച 

അന്തിക്രിസ്തനെ -യുമവനെരയ. 

സത്ൃദിരഘദ -ശി ദയയ്ുമാ- 

യ്യെത്തുരുകുന്ന-അന്ധകൂപത്തി- 

ലുന്തി ജിവന.-തോട്ട തള്ളി യ- 

വന്െറയാളക-ളെയഴിപ്പതി- 

നായിതാ-അഗ്നി.മേഘവാഹനെ--- 

നിദ്രകൊണ്ടവി- ശുദ്ധയ്മാരെയു- 

യിത്തെഴന്നേ-ല്ലിച്ചശേഷമായ് 

പാത്തലമതില് -- പാത്തുകൊള്ളംവി- 

ശുദ്ധരെ മറു-രൂപമാക്കിവി- 

ശദ്ധമോടതി-മോദമായിട്ടി- 

പ്യാത്തലമതില് -വാഴ് വതിന്നുമാ- 

കാന്തയാകുന്ന-യ റുശലേം രത്ത- 

കാന്തിയായ്യ്ാനില്-നിന്നിറങ്ങവെ 

കാന്തനാകുന്ന.യേശുരാജനും 

വിണ്ഞടെട്ടത്ത വിശ്വാസികളോടും 

ആണ്ടിങ്ങായിരം.-വാഴചവാ൯ മാ- 

ത്താണ്ഡകോടിയയ-ദിച്ച് കാന്തിദപാല്- 

യേശു. 

യേ 

യേഥ. 

യേഗു. 



രണ്ടാമത്തെ വരവു് ഉ, 

2 ഏകതാളി 
പല്ലവി 

എന്നേ ശമരാജനന്െറ വരവു സമിപമായ് 

എന്നേതുരാജന് വരുന്നു എതിരേല്പാന് ഒരുങ്ങുവിന്! 

ചരണങ്ങള് 

1 തനെറ പ്രധാനദൂതനാകുന്ന മിഖായേല് 

കാഫളങ്ങള് ഈതിട്ടമ്പോള് ഭൂതലം വിറയ്ക്ുമേ 

2 ഭൂതലമോ പെരും കാററിനാലിള കിട്ടം 
കായല്ം സമുദ്രങ്ങളും ഒന്നുപോല് മുഴങ്ങുമേ 

3 അപ്പോ തന്െറ ദൃരത്തായവക്കു ഭ്രമമേ-അവര് 
ഭുമീനെട്ടന1ളെ ഓടി ആശ്വാസങ്ങള് തേട്ടമേ 

4 ഈലോകത്തെ സ്നേഹിപ്പോക്കു ഭിതിയേറുമേ 
ഈലോകം നിന്നെ വെറുക്കും നീയന്ധനായ്ത്തിരുമേ 

5 തന്നാല് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട ശരദ്ധിമാന്മാരോ? 
ദൈവജാതനെറ വരവില് ഹല്ലേലുയ്യാ പാട്ടമേ 

6 മിന്നുന്ന സൌന്ദയ്യമുള്ള തന്മുഖം കാണ്മാന്. അ 
ഒപ്പാാന്നുമുഖം കാത്തിരുന്നെനന്െറ കണ്ണുകള്രണ്ടും മങ്ങുന്നേ് 

ടാതെ 

൧൭ 
പല്ലവി 

ചേരുമേ വേഗം ചേരുമേ എന്െറ. 

താതനെറ നിത്യരാജ്യത്തില് 

ചരണങ്ങള്ൾ 

1 ആയുസ്സില് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത- കാഴ്ച 
കണ്ട ഞാന് ആനന്ദിപ്പിടാന് 

ഏന്നു ഞാന് പോയി ചേന്നിട്ടം-എനെവ 
താതന്െറ നിത്യരാജ്യത്തില് 

2 സ്വഗ്ലിയഭാഗ്യം ഓക്കുന്തോറുമെന്.- 
ഉള്ളം സന്തോഷാല് തുള്ളന്നു 
ഡയുനാ വന്നിട്ടം പ്രിയര-ക്ഷകന് 
മണിയറതന്നില് ചേത്തിടാ൯ 



“220.  രണ്ടാമത്തെവരവു' 

വീണ്ടെട്ടത്തെന്നെ വിലയ്ക്കു-കൊണ്ടെ 

പ്രിയനേ നിന്നെ കാണുവാന് 

ആനന്ദം ഉള്ളില് തിങ്ങുന്നൂ-പ്രേമ- 

മേറുന്നു പ്രാണവല്ലഭാ! 

ചങദുംതുറന്നു എന്നെ നേടിയ 

ദൈവത്തിന് ഏക ജാതനേ! 

പങ്കം അകററി നിന്നില് ചേക്കുവാ൯ 

തോന്നിയ കൃപ എത്രമേല് 

അല്ലല് തീന്നു ഞാന് നിന്നില് ചേ-രുവാ൯ 

വല്ലഭാ! കൊതിച്ചീട്ടന്നേ 

ഉല്ലാസംപുണ്ടു മുത്തം ചെ -യ്യുവാ൯ 

എത്രനാള് പാത്തീടേണമോ? 

ഈ മരുവിലെ വാസത്താലുള്ളം 

നിറുന്നു പ്രിയ നാഥനേ! 

എന്നു വന്നെന്െെറ ആകലം-തിത്തു 

തങ്കമാവ്യൃതില് ചേക്കുമോ? 

സ്വശ്ലീയദൃതത ഗണത്തോ-ടൊത്തു 

ഗാനങ്ങള് നിത്യം പാട്ടവാ൯ 

സന്തതം കൊതി ച്ചീട്ടന്നേ-എനെറ- 

പ്രത്യാശ വര്ദ്ധിച്ചിടുന്നേ 

എത്തുതാമസം വന്നിടാ൯-മമ- 

കറ്തനേ! ശാരോന് പുഷ്ട്മമേ! 

വെത്തുരുകുന്ന എനെറ മാ-നസം 

അന്തികെ വന്നണഞ്ഞീടാ൯ 

കാഹള ധ്വനിച്ചിട്ടമേ-തനെറ- 

ശൃദ്ധിമാന്മാരെ ചേക്കുവാ൯ 

ചേരുമേവേഗം ചേരുമേ---ഞാനും 

പാട്ടമേ നിതൃഗീതങ്ങള്! 

ന 



രണ്ടാമത്തെവരവു' 22 

ല് 818] ശങ്കരാഭരണാ ചാപ 

പല്ലവി 

എന്താനന്ദം പ്രിയരെ! കുഞ്ഞാടിനെറ 

കലാണനാളതിലേ. 

അനുപല്ലവി 

ഹാ! എനത്തുമോദമെന് യേശുവോടൊന്നിച്ചു 

കാന്തയായ്ക്കാനിലങ്ങേറുന്ന നാളതില്-- എന്താ 

ചരണങ്ങള് 

1 കാന്തയ്യെത്തോരാനന്ദം മദ്ധ്യവാനില് വേളികഴിച്ചീട്ടം നാഗ 

സ്നോത്രസ്തതികളെന്നും മുഴക്കിടാം കാന്തന്െറ ചുററും നിന്നു 

ശുദ്ധന ശുദ്ധന് പരിശുദ്ധനെന്നെപ്പോഴ്ചം 

വിശ്രമമെന്നിയെ ആത്തുമുഴക്കീടാം എന്താ 

9 ആകുലം പോയയറയ്യം-ഹല്ലേലയ്യാ അല്ലലെല്ലാമൊഴിയും 

വല്ലഭന് നല്ലിട്ടന്ന പദവിക-ളെ തൂ മനോഹരമേ: 

മുതൃയവേശാത്തൊരു പൃത്തന ശരീരത്തെ 

കത്തന് നമുക്കേകും-ദത്തമായിട്ടന്നു എന്താ 

3 കഷ്ടതവിട്ടകലു ൦ ശുദ്ധര്ഗണം-േഇദ്ധരവീട്ടിടടുമ്പോള് 

വ]ഷ്ടമോദം നല്ലിട്ടം പ്രതിഹലം തത്ര ലഭിച്ചിട്ടമേ 

കത്തനാം കുഞ്ഞാട്ട സത്ൃയസഭയ്യുമായ് 

മദ്ധ്യവാനം തന്നില് പാത്തിട്ടമന്നഹോ!---- എന്താ 

4 സ്വര്ണ്ണൂമുടി ചൂടിടാം നമുക്കുന്നു സ്വര്ത്ജുവിണ മിട്ടിടാം 

എജ്ണൂമില്ലാ സിദ്ധയാര് ഇമ്മാനുവേല് നല്ലവനെന്നോതുമ്പോഗ 

. എത്തുമാസന്തോഷം! എനത്തുമാസന്തോഷം! 

തിങ്ങുന്ന എന്നുള്ളം മന്നനെ ഓാക്കുമ്പോഗള്--- എന്താ 

301 
പല്ലവി 

ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ യേശൂ 

വിണ്ടും വരുന്നതത്യാനന്ദമേ 

ചരണങ്ങള് 

1] അല്ലലൊഴിച്ച്ചെന്നെ സ്വര്ല്ലോകത്തില് ചേത്ത_ 
ഞ്ങല്ലാസമോടെയിരുത്തിട്ടവാ൯ 

വല്ലഭനേതതന് ദുൃതരുമായിങ്ങു 

കോലാഫലത്തോടിതാവരുന്നു!--- ആന 



ക ചി ൭ ദിവ്യനടത്തിപ്പു 

൭ ആരുമൊരുവരുമില്ലാതിഭുവില് ഞാന് 

ഏറെ വലഞ്ഞു, നടന്നീട്ടമ്പോള് 

തേടി എടുത്തെന്നെ മാവ്യവോടണച്ചെന്െ൨.. 

കണ്ണുനിരെല്ലാം തുടച്ച നാഥ൯-- ആന 

3 എണ്ണമില്ലാ ശുദ്ധര കൂടിവസിക്കുന്നു 

സ്വര്ണ്ണുമുടിവച്ചു സ്വര്ല്ലോകത്തില് 

സ്വ൪ര്ണ്ണവിണകളാല് ഗീതമുയത്തുന_ 

ശുദ്ധരോടൊന്തിച്ചു പാടിട്ടം ഞാന് ആന. 

4 ഏഴിടിയങ്ങു മുഴങ്ങിട്ടമേ ഉടന്. 

ദൃതന്മാര കാഹളമൂതിട്ടമേ 

യേശ്ുുതാന് മേഘത്തില് വന്നീട്ടമ്പോളെ ല്ലാ 

ഭൂുവാസികളും വിറച്ചീട്ടമേ!__ ആന 

302 ദിവ്യയനടത്തിപ്പ്. 
“1.൦ 1൩1 11ല്ല് 

0-4. | 0-4- 0-0. 
]) എന് ദൈവമേ! നടത്തുകെന്നെ നീ, എന്നേരവും 

പാരിന്നിരുള് അതുടെ സ്വഗ്ലേ ഞാന് ചേരുവേരെ 

നി൯തൃക്കൈക്ളാല് ഈ ഭൃയാത്രയില് 

സവ്യദാ എന്നെ താങ്ങീടേണമെ! 

2 നര്ന്കല്ലനകള് നിമിഷംപ്രതി ലംഘിച്ചു ഞാന്, 

ശദ്ധയല്രയത സദാ എന് ദോഷത്താല് ദുഃഖിപ്പിച്ചേ൯ 

നീതിയില് എന്നെ നിന് മുമ്പില്നിന്നു 

ഛേദിക്കാതെ നി൯കൃപ നല്ലക! 

3 എന്നാത്മദേഹിദേഫം സമസ്തം ക്ശേല്ലിക്കുന്നേ൯ 

നിന് കൈകളില് ക്ഷണംപ്രതി എന്നെ ഇന്നു മുതല്. 

വേദവാക്ൃമാം' പാരുയില്'കൂടെ 

വിശുദ്ധാത്മാവൃയനടത്തേണമേ! 

4 ഞാന് മണ്ണാകുന്നു എന്നോക്കുന്നോനേ! ഒന്നിനാലും 

ഈ പാപിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിടാതെ അനുപോട്ട ന് 

സവ്ൃശക്തിയയള്ള നിന്സ്നേഛത്താല് 
സ്വശ്ശത്തിലേക്കെന്നെ ആകഷിക്ക! 



ശുശ്രഷാരംഭം. 

മുറ ഭൈരവി ത്രിപ്പടതാകം 
പല്ലവി 

വരമദേവാ! നിന് വിലാസം 

അരുള് ഇന്നേരമേ, കൃപ-വളരും തിരമേ! 

ചരണങ്ങള് 

1 കാരുണ്യാസനാ? പ്രതാപ 

സകല വന്ദിതാ? സ്വര-പരമ ഉന്നതാ! -.. 

൧ സുരവരനരര് നമിച്ചു വാഴ്ത്തും, 

പരമനായകാ! ൭ല്.കരുണാദായകാ'. 

3 ഉന്നതത്തില് നിന്നെന്നെകാക്കും 

ഒരു പരാപരാ? നല്-കരുണയംബരാ'--- 

4 പെരിയ പാപം തീരപ്പുതിന്നവ. 

തരിച്ച കത്തനേ! ഗതി-അരുളം രക്ഷകാ! 

5 നരകമരണം അകററി സകലം 

അടിമ വീണ്ടൊരു.തന് അടിമകൊണ്ടൊരു_. 

6 ദിനം ദിനം കനിഞ്ഞിറങ്ങുകെങ്ങളില് 

നീതിസൂര്യനേ! സര്വ്വ ജിീവപാലനേ!-__ 

തന യ്യ 

304 തോടി ആദിതാളം 

1] വന്നിടേണം യേശുനാഥാ! ഇന്നിയോഗമദ്ദ്യെ നി 
തന്നരുള്്ക നിന് വരങ്ങള് നിന്സ്കുതി കൊണ്ടാട്ടവാന് 

ച മന്നിടത്തില് വന്ന നാഥാ! പൊന്നുതിരുമേനിയേ! 
നന്ദിയോടിതാ നിന് ദാസർ വന്നു കൂട്ടന്നേ മുമ്പില് 

3 താതനെ കൃപാനിധേ! ശ്രീയേശുനാമം മൂലമായ് 
തന്നിടേണം ആത്മദാനം പ്രാത്ഥന ചെയ്തീട്ടവാന് 

ി വേദവാക്യങ്ങളെ യിന്നു മോദമോട്ടള്ക്കൊള്ള വാന് 
താതനെ) തുറക്കയെങ്ങളള്ളത്തെ തൃക്കൈകളാല് 



20) ശുശ്രൂഷാരംഭഠ 

5 പാപമൊക്കെ ഏററുചൊന്നു മോചനം ലഭിച്ചിടാന് 

പാപബോധമേകിയിന്നനഗ്രഫഹിക്കു ദൈവമേ! 

6൫ ഇന്നു നിന തിരുവചനം ഘോഷിക്കും നിന് ദാസനു 

നിന്നനുഗ്രഹ നിറവിന ശക്തിയെ നല്ലീടണം! 

30൮0൭ പോത്രഗീസ് ഏകുതാള൦ 

1 വരസുന്ദര.പരമണ്ഡല 

പരനേശുനാഥനെ! വന്നരുള് സ്വാമിന്!, 

സ്കൃതിമംഗളം ജയമംഗളും നിനക്കേ യഹോവായേ:, 

ച ധരമണ്ഡലം-പരമണ്ഡലഭ 

സൃഷ്ടിചെയ്തുദേവനേ-വന്നരുശ. സ്വാമിന്! സൂത 

3 നരദേവനേ_ഗുരുനാഥനെ! 

നരരക്ഷകത്തനേ-വന്നരുള് സ്വാമി൯! . .സ്തൂതി 

4 പശുക്കൂടതില് -മുഴുക്കാടതില് 

നരനായ കുത്തനേ!_വന്നരുള്_സ്വാമിന! സ്തൃത। 

യ നരക്കായൊരു.-ബലിയായ ദേ. 

വനേ പ്രിയ കത്തനേ_വന്നരുശ_-സ്വാമ ൯! സ്ലൂത 

6 മുറിവഞ്ചിനാല്_ നര പഞ്ചപാ. 

തകം തിത്ത കത്മതനേ!_വന്നരുള്_.സ്വാമിന! സ്കൂതി 

7 തവഭക്തരിവ..ജപം താത൯മു൯ 

ശൃഭമാക്കും കത്തനേ!_വന്നരുള്..സ്വാമിന സ്തൃതി 

ട് പരമാസനം.കുരുണാസനം 

വഴിനിന് സഭയിതില്.വന്നരുള്..സ്വാമി൯! സ്തൂതി 

306 നാഗവരളി ആഭിതാകൂം 
ചല്പവി 

സേനയില് യഫോവയേ! നി....വാനസേനയോടെഴഇ- 

ന്നള്ളേണമേ സാലേമിതിത 

അനുപല്ലവി 

സിനയെന്ന മാ മലയില് വാനസേനയോടെഴ്ന്ന--- സേന 
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ചരണങ്ങള് 
ലി 

വ ഫീനരാമീമാനവരില്_മാനസം കനിഞ്ഞഫോ! 

മാനുവേലനെത്തന്നോരു പ്രാണനായകാ! ഇന്നേരം സേന 

കി ശാലമോന് പണിഞ്ഞതാം ദേ-വാലയത്തിലന്നനു- 

കുലഥോടെഴ്ചന്ന യീസ്സ-യേലിന്൯ ദൈവമേ! ഇന്നേരം--- സേന 

3 നാലു ജീവികളോടാറു_നാലു മൂപ്പന്മാരമദ്ധധ്യെ 

മാമഹത്വമോടഹഫോ! സിംഫാസനസ്ഥ്നേ! ഇന്നേരം -- സേന 

4 ഏശയാ പ്രവാചകന് ക..ണ്ടാലയത്തിലുള്ളതായ 

 മെച്ചമോട്ടയന്നതാം സിം_ഹാസനസ്ഥനേ! ഇന്നേര--- സേന 

5 ആവു ചിറകുള്ള സ്രാഫ.-ദ,തസംഘമാക വേ-യ- 

ങ്മാത്തു പാട്ടുചൊല്പിസര്വ--നാളിലും സ്തൃതിക്കുന്നോരു-_ സേന 

6 നേരായ്നിന്നാത്മാറ്യരച്ച-- കൂറുള്ളോരു ചൊല്ലളാല് നിന 

ആലയംചേന്നെങ്ങള് പാട്ട പാട്ടംകേടുടനുഗ്രഹിപ്പാന൯-_- സേന, 

307 ജംഗ്ലീഷ് തആഭിതാള൦ 

പല്ലവി 

വരിക സൃരാധിപ'_.പരമ പരാ!.നി൯ 

കതണസാസനം വഴിയായ് സഭയില് 

അനുപല്ലവി 

ഒരു മനസ്യ്റോടട നന തിരുഭവനേ 

പരിച്പോടടിയാര് വരുന്നതു കാണ്... വരിക 

ചരണങ്ങള് 

1 രക്തിയോടടിയാര നിന്_തൃപ്പാദത്തില് 

പ്രാത്ഥനചെയ്തവരം_.ലഭിപ്പാന് 

നിത്യവ്യം നിന്പരി_ശ്രദ്ധാത്മാ 

ശക്തി അന്നരുളാന് ഭജിച്ചിട്ടമ്പോള്--- വരിക 

2 തിരുമനസ്സിനെക്കുറി_ച്ചാരുമനസ്സായ് 

ഇതവരോ മൂവരോ_വരുന്നിടത്തില് 

കുരണയൊടെ എഴ്ു_നരുളമെന്നു - 

തിരുവാചാ അരുളിയ_പരമസുതാ!__ വരിക 
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3 വന്നടിയാരുടെ_കന്മഷവും 

തിന്മയശേഷവും_ദുമ്മനസ്സും 

ഒന്നൊടശേഷവും_നീക്കിടണം 

എന്നും മോക്ഷേ_.അടിയാര് നില്ലാ൯__ വരിക 
4 ദുതരുടെ സ്തൂതി_യില് വസിക്കും 

നീതിസ്വ രൂപനാം_യഹോവയ്ക്ും 

ഭൂതല രക്ഷക.മശിഹായ്ത്കും 

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്നും സ്ത്ോത്രം__ വരിക 

ലി ന 
308 ജഇംഗ്ലീഷ ഏകതാള 

] അനന്നപുതിങ്ങും ദയാപരനേ! ഇമ്പമേറും നിന്പാദത്തിങ്കല് 
നി൯പൈതങ്ങള ടിയാരിതാ-കുമ്പിട്ടന്നേയനുഗ്രഹിക്കു 

വരിക-__വരിക--ഈ.__ യോ.__ഗമദ്ധ്യ 
ചെൊരിയേണം നിന്നാത്മവരം പരിശുദ്ധ പരാപരനെ! 

2 ഒന്നിലേറെയാളകൾ നിന്െറ_സന്നിധാനത്തില് വരുമ്പോള് 
വന്നുചേരുമവര് നട്ടവില് എന്നു ചൊന്ന ദയാപരനെ! 

3 നിന്നുടെ മഹത്വസന്നിധി -യെന്നിയേഞങ്ങള്ക്കാശ്രയമായ് 
ഒന്ന്മില്ലെന്നറിഞ്ഞീശനേ! വന്നി-താഞങ്ങള്' നിന്പാദത്തില് 

4 നിന്മുമ്പില് വന്ന ഞങ്ങളെ വെറുതെ അയച്ചീടരുതെ 
തരണം നിന് കൃപാവരങ്ങള് നിറ -വായ് പരനെ! ദയവായ് 

300 ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളം 

1 ആശിസ്സാം മാരിയുണ്ടാകും ആനന്ദവാശത്തമേ 

മേല്നിന്നു രക്ഷകന് നല്കും ആശ്വാസകാലങ്ങളെ 

പല്ലവി 

ആശിസ്സ്റാംമാരി--ആശിഷംപ്പെയ്യണമേ 

വകള് വിഴചന്നു ചാറി--വന്മഴതാ ദൈവമേ! 

ആശിസ്സറാം മാരിയുണ്ടാകും---വീണ്ടും നല് ഉണര്വുണ്ടാം 

ക്ുന്നുപള്ളങ്ങളിന്മേലും--വന്മഴയിന് സ്വരം കേള്--- ആ 
ഘി 

3 ആശിസ്സ്റാംമാരിയു ണ്ടാകും.---ഹാ കത്താ! ഞങ്ങള്ക്കും താ 

ഇപ്പോള്നിന് വാശത്തമോത്തു നല്വരം തന്നിട്ടക--. ആ 

പ ആശിസ്റ്റാംമാരിയുണ്ടാകും-- എത്രനന്നിന്നുപെയ്ക്കില് ലി 

പു ത്രനെറപേതില് തന്നാലും ദൈവമെ! ഇന്നേരത്തില്-_- ആ 

കത്താ... 



ംി 
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3 ]0 ദൈവവന്ദനം രൂപകുചാപ് 

മന്നവനേ മഹോന്നതാ! നിന്നെ ഞങ്ങള് വന്ദിക്കുന്നു 

ഇദ്ധരയില് നിയൊഴിഞ്ഞില്ലാരുമേ 

ഞങ്ങള് -ക്കാശ്രയമായ്-മേലില്ം നി മാത്രമേ 

ദൈവദൂുതസൈന്യം നിന്നെ നമിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാ! 

ദോഷികളാം ഞങ്ങളിതിനെന്തുള്ളൂ?-ഓത്താല് 

നിന്െറ നാമം ചൊല്ലിടാനും പോരായെ! 

മഹാദേവാ! മക്കള് ഞങ്ങള്- തിരുമുമ്പില് വണങ്ങുന്നു 

മാരിപോലിന്നനുഗ്രഹം നല്കണം-സവ്വ 

ഖേദവും തിത്തു നി ഞങ്ങള്ക്കാകണം 

നിന്നെപ്പോലോര് ധനമില്ല നിന്നെപ്പോലോര് സുഖമില്ല 

എന്നന്നേക്കും നി൯മുഖത്തില് വാഴവാന്-ദാസ. 

്ന്െവാദം തന്നു മാര്വ്വില് ചേക്കണം 

പൊന്നനാഥാ! പൊണുനാഥാ! നി൯മുഖം കണ്ടാനന്ദിപ്പാവ 
സ്വഗ്ഗദേശത്തെന്നു വന്നു ചേന്നിട്ടം? ലോക. 
സങ്കടങ്ങളൊഴിഞ്ഞങ്ങു വാഴചവാ൯ന് 

ഭക്തന്മാരെ! രാപ്പകല് നാം തിരുമുമ്പിലാരാധിപ്പാ൯ 
എത്രവേഗം വാനരാജ്യേ പോയിടാം-സര്വ്ൃ 
സമ്മോദവൃയം ലഭിച്ചെന്നും പാത്തിടാം? 

311 രൂപക ചാപ” 
യേശുനാഥാ! നിതിസുയ്യാ! ഏകണംനിന്നാത്മദാനം 

ദാസരിലിസമയത്തില് നാഥനെ! 

സവ്വ മാലൊഴിച്ചു ദിവ്യദാനം നല്ലക! 

ഇന്ന നിന്െറ സന്നിധിയില് വന്നിരിക്കും ഞങ്ങളെ നീ 
നിന്െറ ദിവ്യാശിഷം നല്കി പാലിക്ക സര്വ്വ 
മായാചിന്ത ദൂരെ നീക്കിക്കാക്കുക! 

ഇത്രനാളും നി൯കൃപയെ വൃത്ഥമാക്കിത്തിത്തുപോയേ 
അത്തലെല്ലാം നിക്കി നി കൈതാങ്ങുക-നിനെറ 
സത്യബോധം ഞങ്ങളില് നി.നല്ലക!്. 

ആത്മദതാവായ നിന്നെ സ്വന്തമാക്കിത്തിത്തിട്ടവാ൯ 
ആത്മദാഹം ഞങ്ങളില് നി നല്ലക.-സര്വ്വ 
സ്വാത്ഥചിത്തം ദൂരെ നിക്കി കാക്കുക. 



[! 

ഞ്ഞ. 

ി 

7] 

204 ശുശ്രുഷാരംഭം 

നിന്െറ സ്നറേഹമറിഞ്ഞിട്ട നിന്നെ സ്നേഹിപ്പതിന്നായി 

ദസ്തസഫഹിനരാമിവരില് വേഗമേ-നിത്യ- 

സ്തഹ രൂപനായ നിന്നെക്കാട്ടുക! 

നി പൊഴിക്കും തേന൯മൊഴികള് ഞങ്ങളുള്ളിലാക്കിട്ടവാ൯ 

പാരംകൊതി നല്ലിടേണം ദൈവമേ! “എല്ലാം 

ചെയ്തു നല്ല ദാസരായിത്തിരുവാന് 

നല്ലപങ്കായുള്ളതിനെ ഞങ്ങളെ ല്ലാമെട്ടത്തിടാന് 

നല്ലദാനമടിയക്കു നല് കണം- ആരും 

വ്ൃയര്ത്ഥമായിപ്പോയിടല്ലേ ദൈവമേ! 

312 ഇംഗ്ലീ ഷ്വ ഏകതാളം 

സാന്നിദ്ധ്യം ആകേണം-കത്താധികത്താവെ! 

ഈയോഗം ഇന്നു കേള്ക്കേണം -നിന് ശക്ഷിവാക്കിനെ 

പല്ലവി 

ജിവന് നല്കിടേണം -വന്ദിക്കും നേരമേ 

ആശീര്വ്വാദം നല്കിടേണം-കാരുണ്ൃയവാരിധേോ! 

സാന്നിദ്ധ്യം ആകേണം -നിന്നാമം വാഴട്ടെ! 

നിന്സ്സേഹം ഓരോ നെഞ്ചക-ജ്പലിച്ചുവിശട്ടേ[.. ജീിവ൯ 

സാന്നിദ്ധ്യം ആകേണം -നിന്വാക്യം കേള്ക്കയില് 

നിന് ആശീര്വ്വാദം നല്ലേണം -ജിവവിശ്വാസത്തില്--- ജീവന്. 

സാന്നിദ്ധ്യം ആകേണം..നിന് ആത്മശക്തിയ്യം 

മപഫാത്വം നിന്േറതാകേണം-ഞങ്ങള്ക്കു രക്ഷയ്യം---- ജീവന് 

ൂന്നദു “വിം ൦ ൦ [൦്ധട' പദം 

പ്രാപത്തിന മാ വിഷത്തെയൊഴിപ്പാ൯ 

വാത്താന് തന്നുടെ ബലമഴിപ്പാ൯ 

രക്ഷകന് ഇക്ഷിതിയില് വന്നാന്---യേതുവിന്നു മഛെത്വം! 

യേശുവിന്നു മഹത്വം! മഹത്വം, യേ്ശുവിന്നുമഹത്വം; 

കരിശിലവന് മരിച്ചെ൯പേക്കായ് യേശുവിന്നു മഹത്വം! 

ആശയറെറന് സ്ഥിതി താനറിഞ്ഞു 

ഈശകോപാഗ്നിയില് വ1ണെരിഞ്ഞു 

വിശുദ്ധ നിണം വിയര്പ്പായ് തിരിഞ്ഞു-മേശരവിന്നു മഹത്വം! 
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തന൯മുഖപങ്കജമതിലടിച്ചു-മുള്മുടി തലയില് വെച്ചാഞ്ഞടിച്ചു 

മുതുകിനെ ഉഴുതതുപോല് തകത്തു-യേശുവിന്നു മഹത്വം? 

ശൂശില് കൈകാല്കളെ താ൯ വിരിച്ചു 

ക്ുരന്മാര് ആണികളതില് തറച്ചു 

കൊടിയ വേദനയെനിക്കായ് സഹിച്ചു.യേശുവിന്നു മഹത്വം! 

ചൊരിഞ്ഞു തന്തിരുനിണം എന് ബലിയായ് 

നൂറങ്ങിയെന് പാപത്താലേശുവിന് മെയ് 

തകുന്നു തന് ഹൃദയം എന് ഐേക്കായ്-യേശുവിന്നു മഹത്വം! 

യേതുവിവ സ്നേഹ വിശേഷമതെ൯ 

ആശയം ഹരി പ്പാല് എനിക്കതു തേ 

ശാശ്വതഭാഗ്യമെനിക്കതിനാല്-യേശുൂവിന്നു മഹത്വം! 

ജിവനെ യേശുവിന്നര്പ്പിച്ചേ൯ - 

സവ്വവുമവന്നായേല്ലിച്പ൯ 

പാവനുജീവിതമാകണമെന് _യേശുവിന്മുമഫത്വം! 

മരണം നേരിട്ടമള വില്താന്. 

ശരണം തന്നുടെ മാവ്വില് ഞാന് 

വിരവോടണയ്യും കൃുപയാലേ-യേശുവിന്നു മഹത്വം! 
കക് 

314 01൬, 1൦1൬, പ്പ. 

്മദ്ധാ! ശുദ്ധാ! ശ്രദ്ധാ! സവ്വശ ക്താ ദേവാ! 
ഭക്തഗാതം കാലേ ഞങ്ങള് അമങ്ങയത്തുമേ; 
പാപം ഗാപം പോക്കും കാരുണ്യ യഫോവാ! 
ദേവാ ത്രിയേകാ! ഭാഗൃത്രിത്വമേ! 

 ശുദ്ധാ! ശുദ്ധാ! ശുദ്ധാ! സവ്വദിവ്യര് വാലി 
ആത്തുപൊന്൯ കിരിടങ്ങള് നി൯കാല്ല,ല് ിന്ന 
ആസ്ഥയോട്ടദൂത വൃന്ദവ്യം പുകഴ"ത്തി 4 
ആദ്യന്തഫഹിനാ! നിന്നെ വാഴന്നു. 

ടോ 

3 ശുദ്ധാ! ശ്രദ്ധാ! ശുദ്ധാ! കൂരിരുള് അണഞ്ഞു, 
ഭക്തിഹിനന് നിന് പ്രഭാവം കാണാ എങ്കിലും 
നിയേശുദ്ധന്, തുല്യന് അന്യനില്ല എങ്ങും 
ആര്ദ്രത സത്യം ശക്യി ഒന്നിലും 
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4. ശ്രദ്ധാ ശുദ്ധാ ശുദ്ധാ! സവ്വനാഥാ ദേവാ! 

സ്വഗ്ലം ഭൂമി സൃഷ്ടി സവ്വം നിന്നെ വാൂന്നും 
 ്ാര് 

ശാപദോഷം പോക്കും കാരുണ്യയഹോവാ! 

ദൈവ ത്രിയേകാ! ഭാഗ്യ ത്രിത്വമേ! 

രിം ആദിതാളം 

1 ഈസഭാന്തരേ വരേണമേശ്രവേ! ക്ഷണേന നി 

ദാസരോട്ട നിതിവാക്ൃമോതുവാനിന്നേരമേ. 

2 ഒന്നിലേറെയാള ചേന്നിരന്നിട്ടന്നതാകിലോ 

അന്നു നി കൃപാസനേയിരുന്നിടാമെന്നുള്ളൊരു 

3 നിന്നുടെമൊഴിക്കു നിക്കമില്ലതോത്തുഞങ്ങളും 

വന്നുകൂടി നിന്നെനോക്കി വാഞ്രയോട്ട കെഞ്ചുന്ന 

4 അബ്ൂഹാമിനോട്ടകൂടെ സഞ്ചരിച്ചദൈവമേ! 

വിട്രമിച്ചിട്ടന്ന ഞങ്ങളില് കൃപ തരേണമേ. 

ട് യാക്കോബിന്നു കണ്ടൊരേണിയാകുമേശുനായകാ! 

നിക്കുമെന്നിയേ ചൊരിഞ്ഞിടേണമിന്നു നല്വരം 

6 മുള്പ്പടരപ്പെരിഞ്ഞിടാതെ മോശകണ്ട ജ്വാലയേ! 

ഇപ്പോഴിജനത്തിനാത്മദാനം നി നല്കേണമേ. 

7 കാനനത്തിലങ്ങുയത്തിയോരു സര്പ്പസാമ്ൃയനേ! 

വാനസേനയോടെഴന്നള്ളേണമേ സഭാന്തരേ 

8 ചോരകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ വിലനയ്ത്ുകൊണ്ടനിന്നെയിട 

ദാസരിന്നു കാണുവാന് കുപ ചൊരിഞ്ഞിടേണമേ. 

9 ആണിയാല് തളച്ച നിന്െറ പാണികണ്ടിന്നേവരും 

വിണുനിന്നോടേകമാകുവാന് കൃപ തരേണമേ 

3൭ കുന്തമേററനിന് വിലാവിനേ അനേകര് കണ്ടു നിന 

അന്തികേയണഞ്ഞിടാനരുള്ക പൊന്നു നായകാ! 

ടം... 



പ. 

ചി 

കര്ത്ദിവസം 
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പല്ലവി 

കത്തനേ! ഈ ദിനം നിന്െറ൨_ഉത്തമ മണവാട്ടിയാം 

സത്യ സഭാമദ്ധ്യേ വന്നിങ്ങെത്തുക വേഗം...... 

അനുപല്ലവി 

മുത്യവെ ഇന്നാളില്വെന്ു-യിത്തെഴുന്നാദിസര്പ്പത്തിന്- 
മസ്തകം തകത്ത യൂദാ -ഗോത്രസിംഫാധിപനാകും-_കത്തനെ! 

ചരണങ്ങള് 

ആറുദിനങ്ങള് കൊണ്ടധി_കാരവചനത്താലെല്ലാം 

മാരണഭൃതനാം നിന്നെ_നേരൊട്ട നരര് സേവിപ്പംന് 
ചാരുതരമേഴാം ദിനം ഘൃരണമായ് ശുദ്ധി ചെയ്ത-- കത്തനെ! 
അപ്പനേ! നിന്െറ വേദത്തില് ചൊല്പടി പ്രകാരമിന്നും 
എപ്പൊഴ്െതും നടന്നു ധ്യാ.നിപ്പതിന്നായി...... 
ഉഗപ്പരിതാപങ്ങള് നിക്കി_സല്പ്രമോദമുള്ളിലാക്കി 
അല്പരാമടിയങ്ങള്ക്കുകെല്പ്പൂ തന്നിട്ടവാനായി___ കത്തനെ! 
നിന്നുടയ വേദത്തില് നി_.ന്നുന്നതാതിശയങ്ങള് കം 
ന്നതിനെങ്ങള് കണ്ണുക_ളിന്നു തുറക്കു... 
ഇന്നു കേള്ക്കുന്ന കായ്യങ്ങ- ളൊന്നൊഴിയാതെ കണ്ടുള്ളം. 
തന്നില് വീണു പതിയുന്ന.തിന്നു തുബപ്പതിന്നായി--- കത്തനെ് 
ദസ്യലോകം ജഡം പിശാ_ചിട്ടിരിക്കുന്നു കണികകൾ 
കഷ്ടം അടിയങ്ങള്ക്കയ്യോ.-.ഇഷ്ടനാഥന്റേ! തുക് 
നഷ്ടവലയില് വിണക.പ്പെട്ട നശിപച്ചീടാതെ ക. 
ണ്ടിഷ്ടമോടടിയങ്ങള്ക്കു_നീട്ടുക തൃക്കൈകള് വേഗം---കത്തനെ? 
നിന്നുടെ ദാസര് പ്രാത്ഥിച്ചി..ട്ടന്നതിന്നും പ്രസംഗിച്ചിീ_ 
ടന്നതിന്നും നിന്നാത്മാവെ_ഇന്നു നല്ലക...... 
ഇന്നവരുടെ സേവ നി൯൨മുന്നിലതി പ്രിയമായ്വി_ 
മ ങ്ങവതിന്നു തുണപ്പാന് -ഉന്നതങ്ങളില്നിന്നഹോ!__-കത്തനെ! 



൧൭൪ കര്ത്തുദിവസം 

317 ഇംഗ്ലീഷ് ആദിതാളം 

കുത്തനേ! ഈദിനം നി കൃപ്യോടി സഭയെ 

കടാക്ഷിക്കേണമേ -കടാക്ഷിക്കേണമേ! 

നീ ദയയോടെ വന്നു -നിന്നാശീരവാദം തന്നു 

സന്തതം പാലിക്ക.സന്തതം പാലിക്ക! 

നമോ നമഃ നമോ നമസ്റത്റന്തതം പാലിക്ക. 

ആശ്ര ന" നിന് മന്ദിരേ ആഗമിച്ചു ഞങ്ങളില് 

ആവസിക്കേണമേ.ആവസിക്കേണമേ 

നിന് കൃപയില് വളത്തി-നാള്ക്കുനാള് ശദ്ധരാക്കി 

നിന് രക്ഷ നല്ലക_ നിന്രക്ഷ നല്കുക! 

നമോ നമഃ നമോ നമഃ കാത്തുകൊണ്ടീട്ടക]! 

നിന്വാക്യം ഹൃത്തിലാശൂമുദാ സംഗ്രഹിച്ചിടാ൯ 

നല്കക റ,ഹായെ_നല്കക-റൃഹായെ 

നീ ഭക്തരാക്കിത്തിത്ത.താല്ലയ്യത്തോടെ നിത്യം 

കാത്തുകൊണ്ടിട്ടക-കാത്തുകൊണ്ടിടടക! 

നമോ നമഃ നമോ നമഃ കാത്തുകൊണ്ടിട്ടക! 

നാഥനേ! നീ ത്വദിയമാലോചനയിന് കീഴില് 

നടത്തിടേണമേ.നടത്തിടേണമേ 

പിന്നത്തെ നിലതരാ൯൨മഹത്വപത്തിങ്കലേക്കു 

കൈക്കൊണ്ടിടേണമേ_കൈക്കൊണ്ടിടേണമേ 

നമോ നമഃ നമോ നമഃ കൈക്കൊണ്ടിടേണമേ. 

318 പത്തുവരാളി  അടതാം 

ളി 

പല്ലവി 

രക്ഷകന് രാജാവായ് വാഴ്ചം 

അനുപല്ലവി 

ക്ഷണം മുതലെന്നും എനെറ ഹൃദയേ 

ചരണങ്ങള് 

ആധിപത്യമവനെറ തോളിന്മേല് വഹിച്ചെനെറ 

അന്തര്ഭാഗത്തിന് സര്വ കോണുകളിലും -- രക്ഷ 



നി 

] 

ക൪ ത്ദിവസം 

എന്നെ കീഴമത്തു ന്ന-എല്ലാ വൈരികളേയും 

വെന്നു നിമിഷംതോറും -എന്നില് സാനന്ദ..--- 

ചിന്തേച്ഛകള ഖിലം-സന്മതതം വിശുദ്ധമാം 

തന്തിരുഹിതത്തിന്കീഴ്-കൊണ്ടുവന്നെന്നില്--- 

കേള്ക്കുന്നവക്കു കൃപ-ലഭ്യമായിടാ൯ നല്ല- 

വാക്കുകള് സദാ നാവില്-തന്നു എന്നുള്ളില്--- 

തന്നുടെ കുരിശതില്.എന് സ്വയത്തെ തറച്ചു 

എന്നുടെ ഹൃദയത്തിന് -സിംഹാസനത്തില്--- 

പൊന് വെള്ളി മുതലാമെന്_സര്വസ്വത്തുകൊണ്ടും ത൯ 

പൊന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചെ-യ്കെന്നില് എപ്പോഴ്ചം--- 

സന്തോഷം സുഖവുമെന് -അംശമായിട്ടമ്പോഴം 

സന്താപം സഹിക്കുന്ന-കാലത്തിലംഐന്൯. 

20 

ക്ഷി 

വശക്ഷഥി 

വങ്ഥ 

ക്ഷി 

രക്ഷി 

ക്ഷി 

319 തോടി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

സേവിച്ചീട്ടം നിന്നെ ഞാന്---എന്യേശുവേ! 

സേവിച്ചീടും നിന്നെ ഞാന് 

ചരണങ്ങള് 

ജീവനെനിക്കായി-ക്രുശില്വച്ചു തന്നെന് 

ജീവനെ വീന്ടെട്ടത്ത.പ്രാണനാഥാ!__ 

ദേഹം ദേഫി ആത്മം.ഏകമായ്ത്ന്നു നിന്നെ 

സ്നേഹമായ് സേവചെയ്വാന്൯.താ നിന് കുപ. 

പാപം വെടിഞ്ഞുള്ള -പാവന ജീവിതം 
പാപഫരാ! ഞാന് ചെയ്വാന്-തുണയ്തകുണം.. 

നിങ്കണ്ണാലെന്നെ നീ-വഴി നടത്തേണം 

നിങ്കരത്താലെന്നെ നീ-താങ്ങീടണം-- 

എന് ഫൃദയമിതാ-മന്നവനേശുവേ! 

നിന്നാവിയാല് നിറയ്തു-നിന്൯സേവയ്ക്കായ്__ 

ലോകം ജഡം പിശാ.ചോട്ട പോര് ചെയ്ത ഞാ൯ 
നി൯ കൊടിക്കീഴില് നിന്നു.ജയം കൊള്ള --- 

സേവി 

സേവി 

വേേവാി 

വേവേവി 

സേ ൮൮ 

സ്വേവി 



൭ 

നി 

മുറ. ഓം 

വ്വ. 
പട്ടംകൊടുക്കല്. 

പല്ലവി 

എഴന്നരുള്ക യേശുവേ! 

ഇന്നു ദിവ്യ മന്ദിരേ! 

അനുപല്ലവി 

തൊഴ്ചന്ന നിനെറ ദാസരമദ്ധയ 

ത്വരിതം നിന് കൃപാസന്നേ _ 

ചരണങ്ങള് 

വഴി വെടിഞ്ഞു കാട്ടിനുശ വലയും മര്ത്ൃക്കുട്ടത്തെ 

ആദിതാളം 

തൊഴ്ചത്തില്കൂട്ടിച്ചേത്തിടാന് തുനിഞ്ഞു വന്ന നാഥനേ! എഴു 
നിനക്കു കീത്തി യോഗ്യമേ...നിരന്തം യേശുദേവനേ! 
വനത്തില് ഓടി ഞങ്ങളേ-വരിച്ച ശ്രേഷ്മപാലനേ!__. 

തിരുരക്ഷാവിശേഷത്തെ തിരഞ്ഞു ഘോഷിച്ചീട്ടവാ൯ 

തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യക്കു-തെളിച്ചു ബോധിപ്പിച്ചു നീ--- 

ഇന്നു ദിവ്യ സേവയെ ഏല്ലും നിന്െറ ദാസനില് 

നിന്നനുഗ്രഹങ്ങളെ നി പകന്നീടേണമേ 

നിതി ഫുണ്ടീ ദാസനും നിന് ശുശ്രുഷ ചെയ്തിടാ൯ 

നാഥനേ! നിന്നാവിയെ നല്കണം ഇന്നേരത്തില് 

വാക്കു ക്രിയയാലുമേ മര്്തൃക്കുപദേശിപ്പാന൯ 

കാക്കണം നിന് ദാസനെ കത്തനേ! സല്ഭക്തിയില് 

എങ്ങും ദിവ്യവേലയ്ക്രായ് ഏര്പ്പെട്ടം നിന ദാസര്മേല് 

ഭംഗിയായ് നിന് ദാനങ്ങള് ഭാഗം ചെയ്യിടേണമേ--- 

മകായിത്തുണ്ടേറെ എങ്ങുമേ കുറവു നല് ശുശ്രൂഷക്കാ൪ 

അയയ്ക്കു ,ലോകനാഥനേ! അധികം പേരെ വേഗത്തില് 

സര്വ്വലോകനാഥനേ! സര്വ്വരും നിന് കിത്തനം 

സര്വ്വകാലം പാട്ടവാ൯ സംഗതി ഉണ്ടാക്കുക 

എട്ട” 

എക്ട്' 

എഴ് 

എഴ? 

എഴ്ട് 

എട്ട് 
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321 ഠോ 0 11൮ ടാന് 

1 പകരേണം നിന്നാത്മാവേ-പരത്തില്നിന്നു കത്താവേ! 

പരനേ! ഈ നിന് ദാസന്(൪) മേല്.പഥ്യമാം നിന്െറ ദാനങ്ങള് 

2 നിന് സഭയിന് ദൂതന്മാരെ-നീതിധരിപ്പി_ക്കേണമേ! 

നിന്കയ്യില് നക്ഷത്രംപോലെ നിത്യം പ്രകാശിപ്പിക്കണേ! 

3 തിക്ഷണത, ജ്ഞാനം, വിശ്വാസം, തിങ്ങിയസ്വൈയ്യം,സൌമൃത, 

തിത്തു നി കൊട്ടത്തിടേണം തിരുസഭാഭാരം ഏല്ലാ൯ 

4 മട്ടക്കാതെ പ്രാത്ഥിപ്പാനും, മന്ദിക്കാതെ കാത്തിടാനും ച് 

മത്സരിയെ ശാസിപ്പപാനും മക്കളെ പോററിീട്ടവാനും ര് 

ട് ഇഹത്തില് ജോലി തിന്നിട്ടു ഇദ്ദാസന്(൪) ആശവുണ്ടിട്ട്* 

ഇമ്പമദയ് ദശിക്കേണമേ ഇടയശ്രേഷ്യാഗമനം. 

നി കാസി 

1111 101൧5 ടീ. 

വിശുദ്ധസംസഗ്ഗം 

32൧2൧ സാവേരി ആദിതാളേ 

പല്ലവി 

കത്താ നേമിച്ചു...രാത്രിഭക്ഷണം.... 

കത്താ നേമിച്ചു...... 

അനുപല്ലവി 

കത്താവെടുത്തപ്പും -വാഴ്ത്തി നുറുക്കി പിന് 

ഭക്തമ്മാക്കു താന് കൊട്ടത്തു പറഞ്ഞു കത്ത: 

ചരണങ്ങള് 

1 നിങ്ങളിതുവാങ്ങി.ഭക്ഷിക്കുവിനിതു... 

നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നു-വൃക്കപ്പെട്ടന്ന എന്... 
അംഗമാകുന്നിതെ-ന് ഓാമ്മ്ത്രായിട്ടിതു 

മംഗലം വരുമാറു.ചെയ്തിനെന്നാനേശു--- കത്താ. 

കി അത്താഴം കഴിഞ്ഞു പി-ന്നപ്രകാരംതന്നെ... 
കത്തന പാനപാത്രമെ-ടുത്തു ചൊല്ലി നിങ്ങള്... 



1 

242 വിശുദ്ധസംസഗ്ഗം 

ഇന്നെല്ലാവരുമിതില്_നിന്നു കുടിക്കുവിനി_ 

പാത്രമെ൯ രക്തത്തില് പുതു-നിയമമാകുന്നു--- കത്ത? 

3 പാപമോചനത്തിന്നു-നിങ്ങള്ക്കും പലക്കുമായ്... 

ഓവിയോടൊഴിച്ച എന്-ചോരയത്രെ ഇതു... 

പാനം ചെയ്യുമ്പോളിതു-എന്നോമ്മന്ത്രായി ചെയ്തി൯ 

ഞാനോ നിങ്ങളോട്ടര ചെയ്തീട്ടന്നേനിതു--- കത്താ 

4 മുന്തിരിവള്ളിയുടെ.അനുഭവത്തെ എനെറ- 

തന്തയി൯രാജ്യത്തില്-നിങ്ങളോട്ടകൂടെ.... 

ചന്തമോട്ട പുതുതാ-യ്യാനം ചെയ്യുന്നാള്വരെ 

ഹന്ത! ഞാനിതില്നിന്നു-പാനം ചെയ്തയില്ലിനി__ കത്താ 

5 മന്നാ! ജീവമന്നായേ! നിന്നുടെ മരണത്തെ... 

മന്നില് നീ വരുംവരെ-എന്നുമോര്പ്പാനായിതു.... 

തന്നരുളിയവനേ! -നിന്നുടെ മാസേരക്തം 

തിന്നും കുടിച്ചും നിന്നില്-ഒന്നാവാനാളാക്കെന്നെ--- കത്താ 

ട്ടം... 

൭23 ബിഹാക് ആദിതാളം 

മനസ്സ്റോടെ ശാപമരത്തില് തുങ്ങിയ -മനുവേലേ ദൈവജാതാ! 

നിനക്കീവേദന വരുത്തിവെച്ചതി നീചന് ഞാ-നയ്യോ! 

പരമനിതിഎന് ദുരിതത്താലെന്നെ-അരിവാന് നിന്നൊരുനേരം 

പരമന് നി അതാല് അരിയപ്പെട്ടിടാന് ഇറങ്ങിവടന്നല്ലോ! 

മലപോലെ ശാപപം-ജ്പലിച്ചിഠങ്ങിയ നിലത്തിന്പാതകാ-മൂലം 

അലിഞ്ഞു നീ ശാപം-തലയില്കൊണ്ടിടാ൯ വലിമ-വി-ട്ടല്ലോ! 

നന്ദികെട്ട ഈ നരരെനരക-ജ്വാലയില്നിന്നു നേടാ൯ 

മന്നവാ! തിരു -പൊന്കുരുതി നീ-ചിന്തിനി -ന്നല്ലോ! 

ദൈവകോചത്തിന് ദധഗനംവിട്ട-പാപിഞാനൊളി_ച്ചീടാന്൯ 

സവ്വലോകത്തിന്-നായ കാനിന് -വിലാവും വിഞ്ടല്ലോ! 

മരിച്ചവക്കമൃുതായ്നിന് ദേഹത്തെ.നുറുക്കിയോ ജീവനാഥാ! 

മുറിഞ്ഞുടഞ്ഞ നിന് -തിരുമെയ്യി൯രക്തം ചൊരിഞ്ഞല്ലോ' പാരില്! 

അരിഷ്ടപാപിനിന്-തിരുപുണ്യങ്ങളില് ശരണംവച്ചുവന്നയയോ! 

തിരുപ്രതിമയാക്കഗതിയെ കൃപ.നിറഞ്ഞ കത്താവേ! 

ണി 
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24. ആദിതാളം 

1] പൊന്നേശു നരര് തിരുബലി മരണം നിനപ്പാ൯ 

തന്നാനൊരു നിയമം അതിശയമേ! 

2 പൊന്നായതിരുജഡം .നരക്കുവേണ്ടി നുറുക്കി 

ഒന്നോടെ തിരുരക്തം ചൊരിക്കുമെന്നു___ പൊ 

3 അപ്പം ഒന്നെടടത്തവന് ജപിച്ചു നുറുക്കി നല്ലി 

തൃപ്പാദം തൊഴുന്ന തന്നുടെ ശിഷ്യക്കേ--- പൊ 

4 കാസായില് ദ്രാക്ഷാരസം പകന്രയത്തിയരുളി 

ഈശേ?തന് രക്തമതെന്നകത്തിരിപ്പാ൯__ പൊ 

൭ മാഹാത്മ്യം ഉണ്ടിതിന്നു നിരവധി, രഹസ്യമേ! 
ഏകന് പോകുന്നു ബലി കഴിവതിനായ്--- പൊ 

൪൧൭ പോത്രൃഗീസ് ഏകതാളം 

പല്ലവി 

സ്നേഹവിരുന്നനുഭവിപ്പാ൯_സ്സേഹ - 

ദൈവമക്കളെല്ലാരും കൂട്ടവിന്൯ ജയം ജയം നമുക്കേ! 

അനുപല്ലവി 

പകതിങ്ങി ലോകമക്കള്- 

പല കുലം ജാതികളായ് പിരിഞ്ഞു, നാള്ക്കുനാള് 

പരനോടെതിക്കുന്നു__ സ്നേഹ 

ചരണങ്ങള് 

81 നമുക്കൊരു പിതാവൂതന്നെ--- 

നമുക്കേ വക്കും ജീവന് അരുളിട്ടന്നതും ദൈവാത്മാവൃതന്നെ-- 
നമുക്കേക രക്ഷകനാം 

നമുക്കേവക്കും കുടിയിരിപ്പതിന്നിനി-സ്വഗ്ലം ഒന്നുതന്നെ. 

സ്റ്റേഹ 
൧ നമുക്കേക ഭോജനമേ 

നമുക്കേവക്കും നിഴല് വെളിച്ചത്തുണതും യേശുനായകനേ 
വഴി വാതില് സ്താനമൊന്നേ ..... 
ക്രിസ്തു വിധിചൊല്ലുന്നേരം-നമുക്കെല്ലാവക്കും വലത്തു ഭാഗ- 

മൊന്നേ---- സ്സേഹഫ 
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3 സ്ന്ലേഹക്കുറി തൊട്ടീടണം നാം 
നിയമം ഇതേശുവിന് ജനങ്ങള്ടക്കേവക്കും നിയമിച്ചേശപരന്... 
വക പേയുടെ കുറിയാം.. 

പരനേറെസകങ്കടം കോഫ്വുും പിണങ്ങും ലോകരോടേ_സ്നേഹ 

4 ക്രിസ്ത൯ തിരുചിന്തധരിപ്പീന് 
രരിശെടുത്തു താഴ് മയോടവന്പിഞ്ചെല്ലവി൯തിരു കൃപലഭിപ്പാന് 
ഏകമനസ്സ്സോടെ ജപിപ്പീന്... 
അവസാനത്തോളവ്യം നിലനിന്നീട്ടവി൯ വരുംഭാഗ്യം നമുക്കേ- 

സ്നേഹ: 

32൭൫ ചെഞ്ചുരുട്ടി ഏകതാളം 
പല്ലവി 

മന്നായെ ഭുജിക്ക!-ജീവ അപ്പമധം 
മന്നായെ നാം ഭൂജിക്ക”-ദിവ്യമൊഴിയാം 

മന്നായെ നാം ഭൂജിക്ക! 

അനുപല്ലവി 

 മന്നായാം യേശുവെനാം മോദമോടെ ഭൂജിക്ക! 

എന്നേക്കും ജീവിച്ചു നിത്യാനന്ദം ലഭ്ൃമാകാന്--- മന്നാ 

ചരണങ്ങള് 

1 നാശവലയില് നാം ആശയറേറാരായ് 

വാസംചെയ്യാതെ ശ്രി യേശുവെനമ്പൃക 

ക്രൂശില് പതിക്കകണ്കള് കാരുണ്യവാനെ കാണ്മാന് 

മാശാപമെല്ലാമേററ മാനുവേല് ചൊന്നപോലെ--- മന്നാ 

9 എന്നെ തിന്നുന്നവന് എന്നാലെ ജിവിക്കും 

എന്നിലോര്പാപി വിശ്വാസംവച്ചീട്ടകില് 

എന്നും ജീവിക്കുമവനെന്നും വിശക്കയില്ല 

എന്നും ദാഹിക്കയില്ല എന്നുചൊന്നയേശുവാ. മന്നാ 

3 ജീവപിതാവെന്നെ ഭൂവിങ്കലയച്ചു 

ജീവിച്ചിട്ടന്നതും താത൯മൂലമല്ലോ! 

എന്നെ ഉഭജിപ്പുവനും അവ്വണ്ണം ഞാ൯മൂലമായ് 

ഉന്നതജീവനുണ്ടാം എന്നു ചൊന്ന നാഥന്ാം൦ മന്നാ 

4 എന്നില് വിശ്വസിക്ക എന്നില് നി ജിവിക്ക 

എന്നുടെ ആത്മപ്രകാശം കൈക്കൊള്ളുക 

ഇരുട്ടില് നടക്കയില്ല ഇടറിവിഴുചകയില്ല 

മരിക്കില്ം ജിവിച്ചിട്ടം എന്നില്വിശ്വസിപ്പവ൯--- മന്നാ 



൧ഡധഡ്൧വ. 

വിവാഹം 

327 ദ്വിജാവന്തി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ഇന്നി മംഗലം ശോഭിക്കുവാന് കരുണചെയ്തു...... 

എന്നും കനിവുള്ള ദൈവമേ... ... 

അനുപല്ലവി 

നിന്നടി കാനാവില് മണ-പ്പന്തല് പണ്ടലങ്കരിച്ചു 

അന്നു രസവീഞ്ഞുണ്ടാക്കി-.എന്നപോല് ഇന്നേരംവന്നു൦ ഇന്നി 

ചരണങ്ങള് 

ആദിമൃതല്ല,൯പേ ധരിച്ചാന്-നരകുലത്തെ...... 

ആണുംപെണ്ണും ആയി നിമ്മിച്ചാന് - 

നിതിവരം നാലം ഉരച്ചാ൯ പെററുപെരുകിട 

മന്നിടം വാഴ്കെന്നരുള് ചെയ്താ൯...... 

ആദമാദികള്ക്കും അനു-വാദമേകിയോരു ദേവാ! 

നിതി പരിപാലിച്ചേശു -നാഥനന്നുമാനിച്ചൊരു-_ ഇന്നി 

സത്ൃസഭമയ്യുനുകൂലനേ.സുന്ദരീസഭ- 

യ്ുത്തമനാം മണവാളനേ! 
ചിത്തനാഥാനന്തപാലനേ-പഴതണുവും 
അററദേവനേശബാലനേ! 
ഒത്തപോല് ഗുണാധികാരം എത്തി മോദമായ് സുഖിച്ചു 
പുത്രഭാഗൃയമോട്ട പാപ-മുക്തിയും കൊട്ടക്കുമാറു--- ഇന്നി 

ഉത്തമസ്സി ആയ ബാലയെ തിരഞ്ഞ ബ്രാമിന്- 

ഭൂതൃയവരന് ചെയ്തു വേലയെ 

ത്വല് ഗുണാല് തുടന്നപോലെ ഇവിടെയും നീ. 

ചേത്തരുള് കല്യാണമാലയെ. ..... 
നല്ലമണവാളന് തനിക്കുള്ള മണവാട്ടിയുമായ് 
കല്യമോദം ചേന്നു സുഖി-ച്ചല്ലല് വെടിഞ്ഞീട്ടവാനും--- ഇന്ന്* 

3൧൫ ആനന്ദഭൈരവി ത്രിപുടതാലം 

പല്ലവി 

യേശുനായകാ! വന്നാലും-തന്നാല്യം വരം 
യേശു നായകാ! വന്നാലും! 
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പല്ലവി 

പരനേശ വെ! കരുണാനിധേ! വരമേകുക ദമ്പതികള്. 

വിവാഹം 

അനുപല്ലവി 

ആശീര്വ്വാദം ഏകുകിന്നീ ദാസര്കരം ചേരുംനേര൨__ യേശ. 

ചരണങ്ങള് 

തല്പരാകൃപാസനാ! മഹത്വ കൃല് പ്രതാപ! 
അത്ഭുതകരാ! കൃപയെ ചെയ്തു ദയ ചെയ്തു!_ യേശു 

സുന്ദരത്വം ചേന്നു മുന കല്യാണ മണവീട്ടില് 
ചെന്നരുശ നി ചെയ്ത ദയപോലെ അന്പാലെ!--- യേശു 

ദാസ൯ ഏലിയാസരും വിശ്വാസമോട്ട പേശും 
വാചകപ്രമാണം നിജമായി വശമായി--- യേശു 

ഉത്തമസന്മാഗ്ഗം, നെറി, ഭക്തി സുവിശ്വാസം 
നിത്ൃയസമാധാനം ഉററുകാപ്പാ൯ ഇവര് പാര്പ്പാ൯-- ' യേശു 

മംഗല മുറകളില് വിളങ്ങി ഗതിയാവാന് 
സംഗതിവരുത്തി സുഖം ചേക്ക, ജയം ചേക്ക--- യേശു 

നിതൃശുഭശോഭനമോടെദ്ദിശയിലും പെരുകി 
പൃത്രസഖമോടിവ൪ര വസിപ്പാന് സുഖിപ്പാ൯.--- യേഗ്തു 

329 ഇംഗീഷ് ത ഗു തആദത്ാളും. 

ക്കരുളേണമേ കൃപയേദിനംപ്രതിമാരിപോല്ദൈവജാതാ!. പര 

ചരണങ്ങള് 

തവ ദാസരാമിവരൈകമത്യമോടെ വസിച്ചീട്ടവാനും 

അവസാനകാലമണഞ്ഞീട്ടവരെ പ്രീതിയില് മേവതിന്നും൦ 

പരമാവിയാലിവരെ നിറത്തു മഫഹോന്നതനേ।! ദിനവും - 

തിരുനാമകിത്തി സദാ നിനച്ചു ഞങ്ങള് വസിച്ചിട്ടവാനും--- 

പരനേശുതന് പ്രിയയായ്കത്കിരുസഭയെ വരിച്ചായതിന്നായ്- 

മരണംസേഹിച്ചതുപോലിദാസന് തന്പത്തിയെചേത്തു കൊള്വാന്-- 

തവദാസിയാമിവളം അനുസരിച്ചിടണം നിത്യവ്യം തന് - 

ധവനേപുരാസാറായുഅബ്ാമിനെഎന്നപോല് മോദമ
ോടെ - പര 

പലമാററവുയംമറിവും നിറഞ്ഞലോകേഇവര് നിത്ൃവുംനി൯ 

അലിവേററമുള്ളവയാം ചിറകിടച്േന്നു സുഖിപ്പതിന്നും-- 

ഏദന് കാവിലാദം ഹവ്വായെ വാഴ് ത്തിയ സര്വ്വേശ്വരാ! നീ 

ഈദമ്പതികളിന് കൈകളെ തമ്മില്ചേത്തുവാഴ്ത്തിടണമേ - വര. 

പര 

പര 
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330 രൂപകതാള. 
പല്ലവി 

ആദിദയാപരനിവരെ. ..... 

അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക!...... 

ച്ചരണം 

1 ആദാമിനെ ഫവ്വായൊട്ടം അനുഗ്രഹിച്ചൊരുദൈവം 

അതുപോലീദമ്പതികളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക!...... 

അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക!...... ആദി 

9 അബ്രാമിനെ സാറായൊട്ടം അനുഗ്രഹിപച്ചൊരുദൈവം 

അതുപോല? ദമ്പതികളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക!...... 

അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക!...... ആദി 

3 ഇസഹാക്കിനെ റെബ്ദക്കായൊട്ടം അനുഗ്രഹിച്ചൊരുദൈവം 

അതുപോലീ ദമ്പതികളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക!...... 

അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക!...... ആദി 

അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക!...... ആദി 

ട് മോതിരമോട്ട കൈക്കൊണ്ടൊരു മുടിയോട്ടമിവരസ്വഗ്ഗേ 

മേദുരസഖവുയം നിമ്മലമോദവും അനുഭവിക്കുമാറാക!...... 

അനുഭവിക്കുമാറാക!...... ആദി 

ഭാഗ്യവുമുളവാക്ക!...... ആദി 

7 അവിടേയിവക്നെശ്വരമാം അനര്ഘാഭരണങ്ങള് 

അഖിലപരാപരനനന്പാല് അരുളിട്ടമാറാക! 

അരുഒീടമ [ടം 

331 
വ്ധ൩൦: 1. ഡട ഡബ്പ്ഴ ്വല് 

8. 7, 8. 7. 8. 7. 
1 കൃപയുള്ള ത്രിയേകനേ! ഇപ്പോള് നീ വരേണമേ! 

നിനെറകൃപ്പയാല്ഇവരെ.അന്പോടടനോക്കേണമേ.കടാക്ഷിക്ക! 
ഈ വധധവരയമാരെ! 
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കി ആദിമുതല് വിവാഹത്തെ-നിയമിച്ച കത്താ! 
സല്ഭക്തി, ശാന്തം, സ്നേഹത്തെ ഈപുരുഷന്നും സ്ത്രീക്കും -നി 
കൊടുത്തു ഇവരെ യോജിപ്പിക്ക. 

3 സന്തോഷവാഴ്ചകാലത്തില്_ദൈവത്തെ ഭയഒ 
സന്താപതാഴ്ചകാലത്തില് ഭക്തിയില് സ്ഥിരപ്പെട്ടു-ജീവിക്കേണം 
അന്ത്യ സ്വഗ്ലേചേന്നിടാന്. 

പ 
പഥ ഗേ ല്: 17 ഠല 0ഠിണ് 

7൭൦ ൫൭. 
1 ആദ്യവിവാഹനാളില് ഏദനില് ധ്വനിച്ച 

ആ മംഗല്യാശീരവാദം ഇന്നും കേള്ക്കുന്നിതാ! 

ക ക്കരൈസ്പുവദമ്പതിമാര് തമ്മില് ചേരും നേരം 
വിശുദ്ധനാം ത്രിയേകന് തന്കൂൃപ ചൊരിയും 

3 സന്താന സൌഭാഗ്യവും സ്നേഹം വിശ്വാസവും 
ലോകശക്കതിക്കസാദ്ധ്യം നിക്കാനൈക്ൃയബന്ധം 

6. പിതാവേ! നിന് സാന്നിദ്ധ്യം വേണമീസന്ദര്ഭേ 
ആദാമിന൯ ഫവ്വാപോലെ ഈ കാന്തയാകടെ?! 

5 രക്ഷകാ! എഴുന്നള്ളി യോജിപ്പിക്കിവരേ 
ദീര്ഘകാലം സന്തോഷം ചേന്ത വസിച്ചിീടാന് 

6 വിശുദ്ധാത്മാവേ!, വന്നു ആശിവ്വദിക്കനി 
സ്വഗ്ഗമണവാള൯ മണവാട്ടിയെ പോല് 

7 ഇവ തങ്ങള് കിരീടം വെച്ചങ്ങു നിന്പാദേ 
ക്രിസ്തൻ മണവാട്ടിയായ് സൌഭാഗ്യം ചേരട്ടെ! 

ദദദ3 
വന൦- ്പ്ല൦ ഡ് ടല 

7. 1. 
സ്വശ്ശമണവാളനെ!-സത്യ സഭാ നാഥനേ! 

ആശിവ്വദിക്കേണം ദാസര് ഇവരെ ഇപ്പോൾ 

ദാസര് ഇവരെ ഇപ്പപോള്-ദാസ൪ ഇവരെ ഇപ്പോള് 

ആശീവ്ൃവദിക്കേണമേ! 

'1 കാനാവിലെ പന്തലില്-മംഗലോത്സവം അതില് 

എഴന്നരുളിയ.യേശു മനുവേലേ! 
യേശ മനുവേലേ!-യേശു -“നുവേലേ! എഴന്നരുളേണമേ! 
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ദാസദാസിമാര് ചെയ്യം- ഈ വിവാഹത്തില് ബന്ധം 

സന്തതം നില്ലേേണം സ്നേഹപാശമോടെ 

സ്നേഹപാശമോടെ സ്നേഹപാശമോടെ സന്തതം നില്ലേണമേ! 

ദുഃഖം ദീനം ആകിലും_സൌഖ്യം മോദം ആകില്ം 
ഐക്യത നല്ലേണം- ആത്മദാനം നല്ലി 

ആത്മദാനംനല്ലി - ആത്മദാനംനല്ലി-ഐകൃതനല്ലേണമേ! 

ദ8ഖസമയത്തേക്കുള്ളു പ്രാത്ഥന. 

൪34൫ ക്യാല് അടതാള ചാപ്” 
പല്ലവി 

തിരാപദിവീണാലും മാഴ് കാതെ മനമേ! 
വല്ലഭനേശു നിന്െറ നല്ല താരകമെ! 

ചരണങ്ങള് 

1] നരകപ്പേയലറിക്കേ-സരിപോല് വന്നാലും 
നരകദ്വാരവാരണം സ്കരണം ചെയ്താലും! 

2 മരണം നേക്കെത്തുന്ന തരുണം വന്നാലും 
മരണം വെന്നോനെനി-ശരണം കൊണ്ടാലും! 

3 ഇക്ഷോണീജനം നിന്നെ-തുച്ഛീികരിക്കിലും 
രക്ഷകനൊരുവനെറ-പക്ഷംവിടാതെ 

4 പെററ പിതാ നിന്െറ-കുററം എണ്ണുമോ? 
ഇഷ്ടനായാല് നിന്നെ-വിട്ട വിട്ടമോ?-- 

ക നല്പാട്ടിടയനന്െറ.ചൊല്കേട്ടുകൊണ്ടാല് 
അല്പലെല്പാം തീന്നു-സ്വര്ല്ലോകേ വാഴാം 

6 കണവനെപ്പോല് നിനെ ൨തൃൂണയവനാകും 
പ്രണയിനിയില് നാഥന് -ദയഹീനനാമോ? 

7 പ്രാണന് കൊട്ടത്താത്മ-കാണം ചൊയ്യോനേ 
താണു തൊഴ്ലതു-സേവഖിക്ക ദിനവും 

്ീറ്യും- 
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33൭ കമാശ ആദിതാളം 

പല്ലവി 

മനുവേല് മന്നവനേ! -പരനേ! 

മനുവായ്യന്നവനേ! 

അനുപല്ലവി 

മനുവേലേ! നിന്മനമലിഞ്ഞരികില് 

വരിക വൈകാതെ.പരനേ'!--- മനു 

ചരണങ്ങള് 

കരുണയിനുടയോനേ!-എന്നതി-ദുരിതം കാണണമേ 

പരവശനായിട്ടന്നയ്യോഎന് -പാതകമതിനാലെ!-. പരനേ!.മനു 

അപ്പുനുംഅമ്മയുമാ -യെനിക്കു- എപ്പൊഴ്ചെതും നീയേ 

ഉള്പരിതാപംകണ്ടുകനിഞ്ഞീ- അല്ലനുതുണചെയ്ത്ു!- പരനേ! -മനു 

പെരുമഴപോലാഗ്നേയാസ്ത്രം ഇരരിപയവാം സാത്താന് 

തെരുതെരെഎയ്യുന്നയ്യോ! എന്നില്.കരളലിഞ്ഞീടണമേ-പരനേ!-മ 

ശരണം നീയല്ലാതടിയാനൊരുവനുമില്ലയ്യൊ! 

മരണംവരെയും അരികിലിരുന്നു_പരിപാലിക്കണമേ-പരനേ!- മനു 

നിന്നെ വിട്ടിട്ടി-ങ്ങടിയാനെങ്ങു പോയിടും? 

കഞ്മണിപോല്നിന്നെഞാന്നോക്കും എന്നരുള്ചെയ്ക്ോനേ!--- 
പരനേ! -മനു 

അരികില് വരായ്ക്കില് നീ- എന്െറ-മരണം വന്നീടും 

കരുണാവാരിധിയേ! വന്നെനന്െെറ-കരളു തണുപ്പ്പിക്ക- പരനേ!-മനു. 

ലജയനാംയയരയവാവയ പ സായാ ല് 

336 
ഏുകതാളം 

1 ആരുസഹായിക്കും? ലോകം തുണത്ത്കുമോ? 

ജീവ൯പോയിട്ടമ്പോള് ആശ്രയം ആരുള്ളു? 

ം സ്നേഹിതന്മാര്വന്നാല് ചേന്നരികില് നില്ലം 

ക്ലേശമോടെല്ലാരും കണ്ണനീര തുകിട്ടം 

3 ജീവന്െറ നായകന് ദേഹിയെ ചോദിച്ചാത 

ഇല്ലില്ലെന്നോതുവാന് ഭൂതലേ ആരുള്ള? 

4 ഭായ്യ, മക്കള് ബന്ധുമിത്രരുമന്ത്ൃയത്തില് 

ഖേദം പെരുകിീട്ട മാര്വ്വിലടിക്കുന്നു. 



10 

11 

12. 
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ഏവനുംതാന് ചെയ്ത കമ്മങ്ങള്ക്കൊത്തപോല് 

ശിഫ്രുമായ് പ്രാപിക്കാന് ലോകം വിട്ടിട്ടന്നു. 

കണ്കളടയുമ്പോള് കേള്വികറയുമ്പോള് 

എന്മണവാളാ! നിന് ക്രൂശിനെ കാണിക്കു, 

ദൈവമേ! നിന്൯മുന്നില് ഞാന് വരുന്നേരത്തില് 

നിന്മുഖവാത്സല്യം നിയെനിക്കേകണബേ! 

യേശുമണവാളാ! സകലവും മോചിച്ചു 

നിന്നരികില്നില്ലാന്൯ യോഗ്യനാക്കേണമേ! 

പൊന്നുകത്താവെ! നിന് തങ്ക രധിരത്താല് 

ജീിവിതവസ്തത്തിന്൯ വെണ്മയെ നല്കണേ! 

മരണത്തിന൯ന വേദന ദേഹത്തെ തള്ള മ്പോള് 

ദൈവമേ! നിയല്ലാതാരെനിക്കാശ്രയം? 

യോദര്ദ്ദാനെറ തീരത്തില് ഞാന് വരുന്നേരത്തില്. 

കാല്കളെ വേഗം നീ അക്കരെയാക്കണേ! 

ഭദുവിലേവാസം ഞാന് എപ്പോള് വെടിഞ്ഞാലും 
കത്താവി൯ രാജ്യത്തില് നിത്യമായ് പാത്തിട്ടം 

ഇമ്പമേറും സ്വഗ്ലേ എന്പിതാവിന്വീട്ടില് 
ആയ്യസ്സനന്തമായ' വാഴ്ചമാറാകണം. 

സിയോന്മലയിലെന് കാന്തനുമായ" നില്ലാന് 
ഞാനിനി എത്രനാള് കാത്തിരുന്നിടണം? 

ട് [യ്യ 

ഗവ്വക്ടഠെ 

ധപ 11ടടടഠഠി ൦ ൪൨൦ റിദ 

€ട 
ക്രിസ്തന്മേല് ചാരി തന് -ഹസ്്ലേ വിശ്രമിച്ച- 
കത്താവില് മൃതന്മാര് നിത്യം ഭാഗ്യവാന്മാര്! 

കാണാതെ സ്നേഹിച്ച പ്രാണനാം യേശുവെ 
ഉഞ്ഖയില് തെളിവായ് ശാണ്ഞതെത്രഭാഗ്യം! 
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3 വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഇല്ലാ നദീതിരേ 

പുല്ലി൯മേച്ചില് സ്ഥലേ നല് ഇടയന് മേഗ്ത്ും 

4. പകലത്തെ വെയില് പാതിരാ ശിതവും 

വ്യാകുല ദുഃഖവും ഇല്ലവക്കിനിമേല് 

5 അവരുടെ സ്നേഹം, സ്വരം, സന്തോഷവും 
കാണ്കയില്ല ഞങ്ങള് കുറെ നാളേക്കിനി 

€ പിരിഞ്ഞ പ്രിയക്കായ് ഞങ്ങള് ദുഃഖിക്കുമ്പോള് 

കണ്ണുനിരചൊരിച്ച കത്താ! ക്ഷമിക്കണേ 

7 മൃത വെന്നെഴുന്ന ക്രിസ്ത൯ നാദം അവര് 

“സന്തോഷിപ്പിന്?? എന്നു അന്ത്യനാളില് കേള്ക്കും. 

മുദുദ്ൂ റ്റം ൨൦ [ലീാഠധഗല്ട (ഒടി 15 ഠഴ7."" 

2. 11. 
വേല ഇപ്പോള് തിന്നല്ലൊ യുദ്ധവും കലാശിച്ചു 

യാത്രക്കാരന് ചേന്നല്ലൊ അക്കരെ താന് തനിച്ചു 

കരുണ്യകാവലില് താതാ! കാപ്പാ൯ ഏല്ലിക്കുന്നേ ഇതാ! 

ഭൂവിന് കണ്ണീര് തീന്നല്ലൊ ശുഡങ്ങള് വെളിവായ് 

ന്യായാധിപന് തന്നല്ലൊ വിധി ചൊൽവാനുള്ളവ൯--- കാരു 

നഷ്ടമാം ആട്ടകളെ-ചേത്തു കൂട്ടന്നിടയന്൯ 

ഇല്ലവക്കലച്ചിലും-ചെന്നായ്ക്ുളിന്൯ ശല്യവും--- കാരു 

മുത്യവി൯നേരം ക്രൂശില്_കണ്ണുയത്തും ഭക്തന്മാ൪ര 

യേശുവിന് സ്നേഹാബ്ധിയില്മുങ്ങും അവിടെ അവര്--- കാരു 

അങ്ങവരിന് ശാന്തത-ശുന്യമാക്കാനില്ലാരും 

പ്രാണന് തന്നു രക്ഷിച്ച കത്ത൯ പരിപാലിക്കും---€ €. കാല് 
്ി 
ക 

.മണ്ണിന്നു മണ്ണായെ?ന്നു ചൊല്ലി പിന് നില്ലുന്ന നാം 

ഉയിര്പ്പി൯ നാള് വരെയും കാക്കുന്നാശ്രയത്തോടെ കാരു 
൨. 

ടോ 
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മുദാ ഇഗ്ലീഷ് എകതാളം 

സമയമാം രഥത്തില് ഞാന് സ്വഥ്ലയാത്ര ചെയ്യുന്നു 

എന്സ്വദേശം കാണ്ഞതിന്നു ബദ്ധ.പ്പെട്ടോടിട്ടന്നു 

ആകെ അല്പനേരം മാത്രം എനെറ യാത്ര തിരുവാ൯ 

യേശുവേ! നിനക്കുസ്ത്ോത്രം വേഗം നിന്നെ കാണുഞോന്! 

രാവിലെ ഞാന് ഉണരുമ്പോള് ഭാഗ്യമുള്ളോര നിശ്ചയം 

എന്െറ യാത്രയുടെ അന്തം ഇന്നലേക്കാള് അടുപ്പം--- ആകെ. 

രാത്രിയില് ഞാന് ദൈവത്തിന്െറ കൈകളില് ഉറങ്ങുന്നു 

അപ്പോഴ്ചം എന് രഥത്തിനെറ ചക്രം മുമ്പോട്ടോട്ടന്നു--- ആകെ. 

തേട്ടവാന് ജഡത്തിന്സുഖം ഇപ്പോള് അല്ല സമയം 

സ്വന്തനാട്ടില് ദൈവമുഖം കാണ്കയത്രെ വാഞ്ഞഛിതം--- ആകെ. 

ഭാരങ്ങള് കൂട്ടന്നതിന്നു ഒന്നും വേണ്ടാ യാത്രയില് 

അല്ലം അപ്പം വിശപ്പിന്നു സ്വല്പം വെള്ളം ദാഹിക്കില്__ആകെ. 

സ്ഥലം ഹാ! മഹാ വിശേഷാ! ഫലം എത്ര മധുരം! ളു 

വേണ്ട വേണ്ടാ ഭൂപ്രദേശം അല്ല' എന്െറ പാര്പ്പിടം---- ആകെ. 

നിത്ൃയമായോര് വാസസ്ഥാനം എനിക്കുണ്ടു സ്വഗ്ഗത്തില് 

ലലിവവ്ൃക്ഷത്തിനെറ ഫലം ദൈവപറുദിീസയില്--- ആകെ 

എന്നെ എതിരേല്ലാനായി ദൈവദൂതര് വരുന്നു. 
വേണ്ടുമ്പോലെ യാത്രയ്ക്കായി പുതുശക്തി തരുന്നു ആകെ. 

34(0 ചെഞ്ചെരുട്ടി തആദിതാളം 
ഒരിക്കല് ഏവനുംമരിക്കുംനി൪ണ്ണയം_ഒരുങ്ങെല്ലാവരുംമരിപ്പാന്! 
ദരിദ്രന്ധനികന് വയസ്ത്റന് ശിശുവും മരിക്കുന്നില്ലയോ ലോകേ? 
പുരമേല് മുളക്കും പുല്ലിന്നുസമം നരന്െറ ജീവിതം ഉലകില് 
വാഭ്വീപ്പൊഴിയ്യം പുഷ്ണംപോലവന്൯ ഓടിപ്പോം നിഴല്പോലെ 
നാലുവിരലേ മത്ത്യനായുസ്സു നില്ലന്നോരെല്ലാം മായ 

 വേഷനിഴലില് നടന്നു തങ്ങള് നാള്കഴിക്കുന്നു കഥപോലെ 
ആയ്യസ്സെണ്പതു വര്ഷമാകില്ലം ആയതിന്ബലം ഖേദം 
ആണ്ടായിരം ഒരു ദിവസമായിട്ടേ ആണ്ടവന് കണക്കാക്കൂ 
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5 മണ്ണാല് മനയപ്പെട്ട നല് മേനി_.മണ്ണായ് അഴിയും കുഴിയില് 

ശ്വാസംനില്ലുമ്പോള് ആത്മാവോതനെറവാസതേടിപ്പോംവേഗം 

൫ ഒന്നുംനാമിങ്ങു കൊണ്ടുവന്നില്ല ഒന്നുംകൂടാതെ പോകും 

സമ്പാദിച്ചതു പിന്നില് തള്ളണം നമ്പിക്കൂടല്ലേ ലോകം 

7 കത്തനേതുൂവില് നിദ്രകൊള്ളന്നോ൪ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരമേലാല് 

ഇഹത്തിന് ദുരിതം ഒഴിഞ്ഞവക്കെന്നുംമഹത്വേഭാവൃുകംലഭിക്കും 

8 ചരത്തംജ്ഞാനത്തില് അഭ്ൃസിപ്പിപ്പാ൯-എത്രനാള് ഇരിപ്പെന്നു 

കൃത്യം തിന്മനാള് ഞങ്ങള് എണ്ണുവാന് കത്താ! നല്കുപദേഗം. 

211൧7. 

മോഷ്ഷാനന്ദം. 

ം 3൧. ബിഹാക് ആദിതാളം 

പല്ലവി 

യെറുശലേം എന് ഇമ്പവിടെ എപ്പോള് ഞാന് വന്നുചേരും? 

ധരണിയിലെ പാട്ടംകേട്ടം -എപ്പ്പോള് ഇങ്ങൊഴിയും?--- 

ചരണങ്ങള് 

1 ഭക്തരിന് ഭാഗ്ൃയതലമേ!_പരിമള സ്ഥലം നീയേ! 

ദുഃഖം വിചാരം പ്രയത്നം_നിങ്കലങ്ങില്ലേ!-- യെറു 

2 രാവും അന്ധകാരം വെയില്-ശീതവും അങ്ങില്ലേ 

ദീപതുല്യം ശദ്ധരങ്ങ_ശോഭിച്ചിട്ടന്നേ!-- യെറു 

3. രത്തങ്ങളല്ലോ നിന്മതില്?_-പൊന്നും മാണിക്യൃങ്ങള്! 

പന്ത്രണ്ടുനിന് വാതില്കളം-മീന്നും മുത്തല്ലോ! യെറു 

4 യെറുശലേമെന് ഇമ്പവിടെ!-എന്നു ഞാന് വന്നുചേരും? 

പരമരാജാവിന് മഹത്വം_അരികില് കണ്ടീട്ടം?__ യെറു 

ക് ശ്രേഷ്യനടക്കാവുകള-തോട്ടങ്ങ എല്ലാം 

കാട്ടവാനിണയില്ലാത്ത.കൂട്ടമരങ്ങള്
൦ ൭യെറു 

€ ജീവനദിഇമ്പശബ്ദം-മേവി അതിലുടെ 

പോവതും ഈരാറുവൃക്ഷം നില്ലതും മോടി. 
യെറു 
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ദുതരും അങ്ങാത്തുസദാ-സ്വരമണ്ഡലം പാടി 

നാഥനെക്കൊണ്ടാടിട്ടന്ന_ഗിതം മാ മോടി യെ൮ 

യെറുശലേമി൯അധിപനിശോ!-തിരുമു൯ഞാന് സ്തൂതിപാടാ൯ 

വരുവേരെയും അരികില്ഭവാന്.- ഇരിക്കണം നാഥാ! യെ൮ൃ 

342 ഖണ്ഡങ്ങള് 
1] ശോഭയേറും നാട്ട, സ്വഗനാടടന്നതദേശം! 

ശുദ്ധിമാന്മാരാനന്ദിച്ചു വാഴ്ചം ഭാഗ്യവാസം! 

൧ പാപ താപ ശാപങ്ങളില്ലാത്ത പുണ്ൃദേശം! 
ഭക്തര് ആഘോഷിച്ചു ഹല്ലേല്യയ്യാ പാട്ടം ദേശം! 

3 സ്വര്ണ്ണകാന്തിയില് വിളങ്ങും ശോഭനപ്രദേശം! 

സ്വരണ്ണുകനാന്നാട്ട മാ വിസ്കാരപറുദീസാ! 

4 പാലോട്ട തേനും ഒഴുകും ഭാഗൃകനാന്ദേശം! 
പാടിയാല് തീരാത്ത പരമാനന്ദപ്രദേശം! 

5 ദൈവദൂതന്മാര് അണിയിട്ടീട്ടം സ്വഗ്ഗലോകം?! 
ദിവ്യരൂപം കണ്ടു ഭക്തര് സേവിച്ചീട്ടം ലോകം! 

൫ രക്തസാക്ഷിക്കാര് ജയം കൊണ്ടാട്ടം പരലോകം! 
രക്ഷകന് ക്രിസ്തേശ സര്വ്വമാന്ൃയനായലോകം! 

7 മുമ്പ ലോകം വിട്ടുപോയ ബന്ധുക്കളുറേറാരും 
മോദമായിട്ടേകനെ കണ്ടീട്ടന്നേ എല്ലാരും! 

8 ആയിരം വര്ഷങ്ങള ല്ലനേരമെന്നപോലെ 
ആയിട്ടും സ്വര്ല്ലോകം മഹാ അത്ഭതമതാമെ! 

343 ബിഹാക അടതാള ചാപ് 
പല്ലവി 

നിത്യഭാഗ്യസ്ഥലമാകും.സ്വ(സീയോന് പുരിയെ 
ഓത്തിടടുമ്പോള് എത്രയോ_സന്തോഷമെന്െറ മനസ്സില്! 



മ 90 മോക്ഷാനന്ദം 

ചരണങ്ങള് 

രാജ രാജു തലസ്ഥാനം-തേജസ്റന്റേറും നഗരം 

രാവു നിന്നില് ഇല്ല ഒരിക്കലും; ദേവസന്നിധി നിനക്കെന്നുമേ 

തന്നതിട്ടന്നു വെളിച്ചം നിന് സൃതര് ധന്യരല്ലോ!__ നിത്യ, 
എത്രയും മനോഹരം വി -ചിത്ര നിമ്മിതങ്ങളായ 

രത്അവാസസ്ഥലങ്ങള് എത്ര-.എന് ശാശ്വതമാം അവകാശമേ! 
അനുഭവിച്ചിട്ടമേ ഞാന്-ധരണി വിട്ടതി൯ പി൯--- നിതയ, 

വിശുദ്ധിമാന്മാര് വസിക്കുന്൩നിത്യമാം ഭവനമേ! 

സത്യസ്സേഹം വാണീട്ടന്നങ്ങു_ശത്രുവില്ലഹോ! സ്വര്പ്പുരമതില് 

ശ്വസിക്കും വായു തന്നെയും_.സ്നേഹമേ-സ്നറേഹമേ!-- നിത്യ. 

ദുതരി൯ ചേതോഹഫരമാം.ഗിതങ്ങള് കേട്ട് സദാ 

മോദമോടെ സുഖത്തില്വാഴാം -കുഞ്ഞാട്ടിന്നുടെ ദിവ്ൃയസന്നിധാ 

വീണ്ടെട്ടക്കപ്പെട്ടവ൪ കൊണ്ടാടും എന്നേക്കുമേ--! നിത്യ, 

ദോഷമൊരിക്കലും പറുദീ-സയില് കടന്നീടാ 

നാശമില്ലാത്തൊരു ദേശമേ ക്ലേശലേശവും ഉള്പ്രവേശിക്കാഃ 
ആശ്വസിക്കും സദാ_വിശ്വാസികള് യേശു അരികില്--- നിത്യ. 

എന്നെ സ്നേഹിച്ചവനാമെന്_പൊന്നുരക്ഷകനെ ഞാന് 
ചെന്നഭിമുഖമായ് കാണുമ്പോള്-എന് ആനന്ദമൊ പരിപുണ്ണുമാം 

തനന്തിരുസന്നിധി മഹാ ഭാഗ്യമേ.-ഭാഗ്യമേ!. നിത്യ, 

344. ഇംഗ്ലീ ഷ് 

1 രാജന്മുമ്പില് നിന്നു നാം കണ്ടീട്ടം തന് സൌന്ദയ്യം 

ഹല്ലേലുയ്യാ-ഛല്ലേല്യയ്യാ ദുതന്മാക്കു തുലൃരായ് 

വാഴം നാം സന്തുഷ്ടരായ്ക്ഛഹല്ലേലുയാ-ഹല്ലേലുയ്യാ! 

രാജന്മുമ്പില് നിന്നു നാം 

കണ്ടീട്ടം തന് സൌന്ദയ്യം 

കിത്തിക്കും തന് മഹത്വം 

ഹല്ലേല്യ്യാ വേഗത്തില് 

രാജന്മുമ്പില് നില്ലം നാം! 



ന] 

മോക്ഷാനന്ദം ആത്ത 

രാജന്മുന്മ്പില്നിന്നു നാം നിക്കും പോരിന് ആയുധം 

തീന്നുയുദ്ധാഭ്യസവും തീന്നെല്ലാ - പ്രയാസവൃയം -ഹല്ലേ- ൂ രാജ 

രാജന്മുന്മ്പില്നിന്നു നാം പ്രാപിക്കും തന് വാശത്തം -ഫല്ലേ- 

നാം പിതാവിന്രജ്യത്തില് വാഴ്ചംനിത്യതേജസ്സ്സില്. ഫല്ലേ-- 

രാജന്മുമ്പില് നിന്നു നാം ശോഭിക്കും നിരന്തര-ഹല്ലേ. 

തീന്നു ബലഹീനത തിന്നു സവ്വ ക്ഷിണത-ഹല്ലേ - 

രാജന്മുമ്പില് നിന്നു നാം പ്രാപിക്കും നിത്യാനന്ദം_ഹല്ലേ- 

നിതൃജീവന് ഇമ്പങ്ങള് തേജസ്സിന്൯കിരീടങ്ങള് __ഹല്ലേ- 

രാജന്മൂമ്പില്നിന്നു നാം ചെയ്യും സ്നേഹസംസഗ്ഗം -ഹല്ലേ- 

എല്ലാ ദൈവമക്കളും എന്നും ഒന്നായ്ക്കാണിടടം-ഹല്ലേ-- 

രാജന്മുമ്പില് നിന്നു നാം ചെയ്യും നിത്ൃയവന്ദനം-ഹല്ലേ- 

നാമും സ്വഗ്ഗസൈന്യവും ഇപ്രകാരം പാടിട്ടം-ഹല്ലേ- 

൪4.൧ ഇന്ഗീഷ് ഏകതാളും. 

എത്ര എത്ര ശ്രേഷ്യം!-സ്വഗ്ഗസിയോന് 

എത്ര എത്ര ശ്രേഷ്ടം! 

അനുപല്ലവി 

കത്തന വാബ്ീട്ടം സിംഹാസനവും നല്ല 

കിത്തനങ്ങള്പാട്ടം ദുതരി൯ വീണയും 

സ്ന്ോത്രഗിതങ്ങള് പാട്ടന്നവര് നാദവും--- 

ചരണങ്ങള് 

പന്ത്രണ്ടുവാതിലു കള്ക്കട്ടത്തൊഴുകുന്നു പളങംനദി 
മിന്നും നവരത്ന പോല് വിഥിയെല്ലാം മിന്നിത്തിളങ്ങിട്ടന്ു 

മുത്തുഗോപുരങ്ങള് ശ്രേഷ്യമാകുംവണ്ണം 

ശദ്ധപൊന്നിന്തെരു-വീഥി മഹാ ചിത്രം! 

ചൊല്ലിക്കൂടാതുള്ള തേജസ്സൂദിക്കുന്ന വല്ലഭന് പട്ടണം ന്! 
കാണുന്നേരം അല്ലലെല്ലാമൊഴിയ്യം--- 

ജീവനദി സ്വച്ഛമായ” ഒഴുകുന്നു സിംഫാസനത്തി൯മുന്നില് 
ജീവവൃക്ഷം തഴച്ചീരാവവിധ ജിവഹലം തരുന്നു 
സ്വഗ്രൂസിയോന് തന്നില് -സുയ്യ ചന്ദ്രന്മാതം 
ശോഭയേറും നല്പ-ദ/പങ്ങളും വേണ്ട 

രാജ 

രാജ 

രാജ 

രാജഃ 

രാജ 

എത്ര. 



എ 8 മോക്ഷഥനന്ദാ 

: ദൈവുതേജസ്സതിനെ, പ്രകാശിപ്പിച്ചു ന് 

കുഞ്ഞാടതിന് വിളക്ക് ദിവ്ൃകാന്തിട ര് 

എങ്ങും വിളങ്ങിടുന്നു.- എത്ര 
3 ഭൂതര ചുഴന്നു നില്ലേ, സിംഹാസമമ്പ ദൈവമമക്കളിരിക്കേ 

ദൈവമക്കള് നട്ടവില് തേജസ്സോടെ 

ദൈവകഞ്ഞാടിരിക്കേ ന്ത് 

ക്രോബര് സറാഫിമാര് -പത്രങ്ങളാല് പറ- 

ന്നതദൃന്നത൯ മുന് അ -ലങ്കാരമായ് സ്കൃതി- 

നിത്യം ചെയ്യുന്നതും ആയുള്ള കാഴ്ചകള്. ം 

എത്ര എത്ര ഇമ്പം! മനോഹരം! എത്ര എത്ത ശ്രേഷ്ഠം!-- എത്ത 

4 ഹല്ലേലയ്യാ ഗീതം പാടിയാട്ടം ദൂതന്മാര് കോടാ കോടി 

വല്ലഭനെ സ്തൃതിച്ചു വന്ദിച്ചീട്ടം - 

സ്രാഫഗണം വളരെ 

ശുദ്ധന് ശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന് മാ കുഞ്ഞാടു 

നിത്യ്തുതിതനിക്കെന്നുമാശരബ്ദുമായ് 

ഒത്തപാട്ടംദൈവദൂത൪ര കോടാകോടി 

കിന്നരനാദമോട്ടം പലതരം ഗിതങ്ങള് പാടിട്ടന്നു- എത്ത 

346 1൦ ടഡ ൦ 157 മ൩ഠ 12 

ര്ട 

1 ശോഭയേറും നാടൊന്നുണ്ടതു 

കാണാമെ ദുരെ വിശ്വാസത്താല് 

താതന് വാസം നമുക്കൊരുക്കി 

നില്ലുന്നുണ്ടക്കരെ കാത്തഫോ! 

പല്ലവി 

വേഗം നാം ചേന്നീട്ടം! 

ഭംഗിയേറിയ---ആ തിരത്തു-വേഗം നാ 

൮ നാം ആ ഗോഭന നാട്ടില് പാടും 

വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോരുടെ സംഗിതം 



മോക്ഷാനന്ദാ 259- 

ഖേദം രോദനം അങ്ങില്ലല്ലോ! 

നിത്യം സൌഭാഗ്യം ആത്മാക്കൾക്കു വേഗം നാം 

3 സ്നേഹമാം സ്വശ്ലതാതന്നുടെ 

സ്നേഹദാനത്തിനും നാള്ക്കുനാള് 

വീഴ്റയെന്ന്യെ തരും നന്മയ്ക്കും 

കാഴ്ചയായി നാം സ്തോത്രം പാടുടം-- വേഗം നാം 

347 1൨൭൦ 1ട പീറന൦ ബല 

1] മനോഹരാലയം-ഒന്നുണ്ടഹോ! നിത്യം 

ദി വ്ൃയമോദമങ്ങു-ണ്ടെന്നുമേ നിമ്മലം 

വി - ശുദ്ധദുതര്പാട്ടം സിംഹാസനത്തിന് ചുററും 

എന്നോ!_.എന്നുഞാന് കാണും-സുന്ദരമന്ദിരത്തെ 

ഹാ! ശരഭഗേഹം ഹാ! ശോഭനം താന് 

രക്ഷകന് ഗേഹം താന്൯.-ഹാ! ശുൂഭഗേഹം! 

2. കുസുമങ്ങള് വിരിയുന്നപ്പുരേനിത്യം 

പാടുന്നുണ്ടുബ്രാലര് യേശുവിന്നായ് സ്തൂതി റു 

സിംഹാസനത്തിന്ചുററും--പാട്ടന്നത്ഭളതമായി!__ എന്നോ! 

3 ക്ഷണനം ഞാന് മുക്തരോട്ട-ചേരും സ്വഗ്ഗത്തില് 

ക്രിസ്തൃുതാനെന് രക്ഷ. മൂതിഭയം നഹി 

സിംഹാസനസ്ഥനേ ഞാന് - _വേഗംകണ്ടീഴുമല്ലോ!-എന്നോ! 

ടട്1ധ്പക്ചവ് 1൨പി6. 

സ്വിശേഷഗീതങ്ങറം 
34൫ ശങ്കരാഭരണം ആദിതാളം 

പല്ലവി 

നാഥാ! നീ വേഗം ചൊരിക 

പ്ൃയറജാതികളില് ഉപാ- 
ച് മാരി നിറവായ്___ നാഥാ! 



60) സുവിശേഷശീതങ്ങള് 

അനുപല്ലവി 

നാഥാ! വലങ്കൈയി-ടകങ്കൈ ഏതെന്നു 

ഏതുമറിയാത്ത-ജാതികളില് നിീ--- നാഥാ 

ചരണങ്ങള് 

നിന്നുടെ സന്തതിതന്നില് -ഭൂമി- 

തന്നിലെ ജാതികളാകവെ തന്നേ 

നണായയുഗ്രഹി-ക്കപ്പെട്ടമെന്നു 

അന്നബ്ദഹാമോട്ട-ചൊന്നപോലിനധ൩__. നവഥാ 

എന്നോട്ട ചോദിച്ചിട്ടക-എന്നാല് 

നിന്നവകാശമായ് ജാതികളാകെ 

തന്നീട്ടമെന്നു നിന താതന് നിന്നോട്ട 

ചൊന്നവചനമോ-ത്തിന്നു കനിഞ്ഞു--- നാഥാ 

നിന്നില് മനം തിരിഞ്ഞിീട്ടം.കടല് - 

തന്നുടെ കൂട്ടങ്ങളാകവെ തന്നെ 

വന്നിട്ടം ജാതികള് -തങ്ങളിന കൂട്ടം 

നിന്നരികെയെന്നു-ചൊന്നില്ലയോ നീ?--- നാഥ് 

തൊഴുത്തിതിലുള്ളതല്പാതെ.ഇനി 

വരുത്തേണ്ടും ആട്ടകളെ നിക്കുണ്ടവേറെ 

അവയ്യമെന് സ്വരത്തെ -കേട്ടീട്ടമെന്നുമൊഴിഞ്ഞ 

പ്രവചന നിവൃത്തിക്കു.സമയമിതല്ലോ? __ നാഥാ! 

ജാതികളാമവകാശം_.മഹാ 

പാതകന്നാധിനമായെത്ര-കാലം 

നാഥാ കൊട്ടക്കാനവക്കു നീ ചെയ്ത 

കോദവാശത്തങ്ങളാകെ നീയോക്ക!.. നാഥാ! 

നിനുവ പുരി തന്നില് വാണ.നൂ- 

ററിരുപതിനായിരം പേര്കളിലധികും 

മനുജരെക്കണ്ടു നിന് മനമലിഞ്ഞല്ലോ 

മനമലിവില്ലയോ-തുകയില്ലാ നരരില്?--- നാഥാ 

ചങ്കിലെ ചോരയിന നേട്ടം_മഫഹാ- 

സങ്കടത്തില് വിണുഴലുന്നു കഷ്ടം! 

കണ്കളാല് നോക്കി ക-രളലി-വോടെ 

 തങ്കക്കരങ്ങളെ-കൊണ്ഞടെട്ടക്കേണം-- നാഥാഃ 
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ജാതികള് ശാല നിറവാ-നതിന് 

വാതില് തുറന്നിടാനായ് നിന്നാത്മാവാല് 

നാഥാ! കനിഞ്ഞീയപേക്ഷ നി വേഗം 

മോദമാക്ഷേട്ട ഗുപയരുളേണം൦ നാഥു 

34 ടിം ഡന൦ ഏകതാളം 

ലു 

4 

ലം 

10 

1] 

കനിവുള്ള യേശുവേ! നോക്കേണമേ 

നശിക്കുന്ന ജനത്തെ നോക്കേണമേ! 

നീ ചെയ്യാഞ്ഞാല് യേശുവേ! 

ആര്രക്ഷിക്കും ജനത്തെ? 

നിനെര രക്ഷാ വേലയെ ചെയ്യേണമേ. 

മനുഷ്യന്െറ പൃത്രനേ! നോക്കേണമേ 

സ്വന്തജഡരക്തത്തെ നോക്കേണമേ! ന 

ജീവന് നല്ലം നാഥനേ! നോക്കേണമേ 
പാപത്താലെ ചത്തോരെ നോക്കേണമേ! ന" 

വെളിച്ചമാം യേശുവേ! നോക്കേണമേ 
 ഇരുളാം ആത്മാക്കളേ നോക്കേണമേ! നീ 

ചെകിടനന്െറ വൈദ്യനേ! നോക്കേണമേ 

കേള്വിപോഡ ചെവിയെ നോക്കേണമേ! നീ 

സാത്താനെ ബന്ധിച്ചോനെ! നോക്കേണമേ 

അവന് ബന്ധിച്ചവരെ നോക്കേണമേ... നന്: 

താക്കോല് കയ്യിലുള്ളോനേ! നോക്കേണമേ 
ഹൃുദയപ്പൂട്ടുകളെ നോക്കേണമേ: --- നീ 

വിതപ്പാ൯ വന്നവനേ! നോക്കേണമേ 

വിതയ്ത്കുന്ന ശിഷ്യരെ നോക്കേണമേ! -- നീ: 

ശക്തിയുടെ നാഥനേ! നോക്കേണമേ 

ബലഹീന ദാസരെ ഗോക്കേണമേ--- നി 

രാജാവായ യേത്രവേ! നോക്കേണമേ 

നിന് ചെരിയ സൈന്യത്തെ നോക്കേണമേ! -.. ൬൩: 

. കൊയ്ത്തി൯ യജമാനനേ! നോക്കേബമേ 

നിന്നെ നോക്കും ഭൂത്ൃരെ നോക്കേണമേ! . നീ 
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ഫു 

30 ' ആദിതാളം. 

പല്ലവി 

യേശുനാമംജേയം യേശുനാമംജയം 

യേശുനാമംജയം നിശ്ചയം-എന് 

യേശുനാഥന് നാമം ജയം നിശ്ചയം, ..... 

ചരണങ്ങള് 

യേശുരാജനുടെജീവസുവിശേഷം ലോകമെങ്ങുമേററംമുഴങ്ങുന്നു 

സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും മുഴങ്ങുന്നു --- യേ” 

ഭൂതലംമുഴവന്൯ യേശുവിന്നഭയം വിഴമില്ലതെല്ലം സംശയം 

വിഴ്ചമതിനില്ല തെല്ലും സംശയം യേ 

വേദനയോടഖിലാണ്ഡം ചുററിത്തിരിഞ്ഞോടിട്ടന്നുരിപുസഞ്ചയം. 

ചററിയോടിട്ടന്നു രിപുസഞ്ചയ.. യേ 

മാനുഷക്കമിതമോദമരുളിയനാരതംപരമന്കാത്തിട്ടം 

അനാരതം പരമനെന്നെ കാത്തിട്ടം-__ യേ- 

വിീണീടുന്നുപരനേശുവിനെൊ തിരുപ്പാദത്തിങക്കലരിസഞ്ചയം 

തിരുപ്പാദത്തിങകകലരിസഞ്ചയം-- യേ 

ഉനമകന്നഖിലേശനോടണഞ്ഞത്യാനന്ദത്തില്മുഴുകുനനുഞാ൯ 

അത്യാനന്ദത്തില് മുഴകിട്ടന്നു ഞാ൯-- യേ 

ഹാലേല്യ്യാ പരനേശുവിന്നു പരിപു൪ണ്ണമായി സ്തൃതിപാടിടാം 

പരിപുര്ണ്ണമായി സ്കൃതി പാടിടാം --- യേ- 

3൭ 
1൦൩ ൩൦സ്ി൩ബഠിട 19 /1ഠഥബ/ച്൩ട' 

ഗ്രിന്ലണ്ടി൯ മഞ്ഞു ശൈലം-ഇന്ഡ്യ൯ പവിഴമണ് 

ആഫ്രിക്കന് ഈററിന് പൊന്മണല് ഇവയിരനിന്നും 

പുരാതന നദി മൈതാനങ്ങളില് നിന്നും 

അജ്ഞാനമോചനാത്ഥം സാധുക്കള് കേഴ്ചന്നു 

സിലോണ് ദീപസഗന്ധം_തടവും കാററുകള് 

ഇമ്പങ്ങള് മറെറല്ലാം ഭവിച്ചീട്ടകിലെത്ത്? 

നീചന് മനുഷ്യന് ഫാ! വ്യത്ഥം ദൈവദാനങ്ങള്! 

അജ്ഞാനി കുമ്പിട്ട.ന്നന്ധ൯ കല്ലും മരവും 
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3 ദിവ്യജ്ഞാനപ്രകാഗം ലഭിച്ച ധന്യര് നാം 

ഇരുട്ടില് ജീവദീപം-കാട്ടാതിരിക്കാമോ? 

രക്ഷ രക്ഷേതി മോദഘോഷം മുഴക്കനാം 

വിമൂരജാതിയുടേകള്പ്പാ൯ മു ഴി 

4 കാറേറ! ഒവള്ളങ്ങളേ! തന് തേജുസ്സി൯ ഗീതയെ 

അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടാേരാജന് സ്രഷ്ടാതാ൯ 

ഉദ്ധാരകുന് ഭൂവാഴാന൯-വന്നീട്ടവോളവും 

ധ്രവാന്തങ്ങളോളം-വൃയ്പിച്ചു കിത്തിപ്പിന്! 

3൧2 തോടി ആദിതാള 
നു പല്ലവി 

കാന്താ! എന്തിനിതാമസമോ? 
കരള്ക്കുനിവുനിറഞ്ഞപ്രിയ- കാന്താ! 

അനുപല്ലവി 

സന്തതം ദിവിനിജ കാ; ന്തയൊട്ടൊത്തുമേള_. 

ച്ചന്തരഹിതമോദാല് വാഴ്ചവതിന്ന മമ--- കാന്താ! 

ചരണങ്ങള് ) 

1 എന്തുകൊണ്ടുവന്ന്ട്ടവാന് താമസിച്ചീടുന്നു? 
.അന്തരംഗംവെന്തുഗൊത്തുസംഭൂമപ്പെട്ടന്നു 
സ്വന്തജിവനായനീയെന് കാന്തനായ് വരുന്നതിനീ- 
അന്ധകാരലോകത്തെ വി- _ട്ടാശയ ത് കാത്തിരിക്കുന്നു... കാന്താ! 

9  അഞ്ജസാവരുന്നുഞാനെന്നല്ലയോ പറഞ്ഞു? 
നെ ഞ്ഞിലോത്തിരുന്നു കാണാഞ്ഞേററവും വലഞ്ഞു 
വിജ്ഞാനപയൊധേ! തിരുസന്നിധിയില് വന്നണഞ്ഞു 
നിനജീവാമുരുമാംസ്വേരം കേള്പ്പാനും കൊതിനിറഞ്ഞു- കാന്താ! 

3 അന്ധതകളാകെ മാഞ്ഞ മത്തൃദേഫഹത്തോട്ടം 
ചന്തമോടടപന്തിയായനന്തസൈന്യംകൂടി 
സന്തതം നീിന്നോട്ടചേന്നിട്ട,നമെന്നയെ ഗാനത്തോട- 
നന്തകാലം വാണീട്ടവാനെന്നിനിസംഗതികൂട്ടം? കാന്താ! 

നി 
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3൭3 ജോഗ്ണ്രീഷ് യ് ആദിതാളം 
; നം ന്ന് 

നരരെ വിധിപ്പതിനായ് യേശുരാജള് ഇഭ്ധരയില് 
നിപ ദിവ്യ തേജസ്സ്സോട്ടകൂടെ 

അനുപല്ലവി 

ബഹുസൂര്യശോഭയേ കവിയുന്നകാന്തിയില്__. നര 

| .ചരണങ്ങള് 

[ നരരാസകലമപ്പോള് രാജരാജസന്നിധിയില് 

പുരം ജീവിക്കുന്നവരും മണ്ണില് നിന്നുയിത്തവരും 

വിധി ചൊല്ലമേ പരന് അഖിലക്കുമാദിനം, വിധി...... നര 

ി ധരണിപതിഗണങ്ങള് സൈന്യങ്ങള്ക്കധിപതികള് 
പെരുത്തബലമുടയോര് ഏററവും ധനികരുധെ 

ഭൂമിക്കും ക്രിസ്തേശരവി൯ തിരുമുമ്പിലന്നഫോ! ഭൂമിക്കും- നര 

3 മനഃപുവ്ൃയമായ് പരന്ത൯ ശുദ്ധകല്പനകളെല്ലാം 

ദിനംതോറും ലംഘനം ചെയ്തിടിന നരക്കഖിലം 
കൊട്ടക്കുമവന്. മഹാ കൊടിയോരു ധശിക്ഷയെ-കൊട്ടക്കും--- നര 

ക് അധരങ്ങള് കൊണ്ടുമാത്രം തന്നെ സേവചെ്തവരും 

സതതം പരാപരനേ! വ്ൃര്ത്ഥമായ് ഭജിച്ചവരും 

എരിയുന്ന ചൂളയില്. ഇരയാകമെന്നുമെ-എരിയുന്ന-- നര 

ു പരനേശുവിന് വിളിയെ കേട്ട പി൯മാറിയവരും 

തിരുസ്നേഫത്തെ ത്യജിച്ചു പൊ.ഗ്തൂള ഞ്ഞവരുമെല്ലാം 

തിരുമുമ്പില് കണ്ണുനീര് ചൊരിയ്യം അനന്തമായ തിരുമു... ൩൪൭ 

കരുണാസനമതിന്മേല് £ ഇന്നാം യേദ്രക്ഷകന് താന് 

ഇരുന്നുനല്സ്റസറേഹമോടെ നിന്നെയും വിളിച്പിട്ടന്നു 

ഇതുരക്ഷയില് ദിനം വിധിനാള് സമിപമെ. ഇതു. നര 

354 
സ്വശ്ൃഭാഗ്യം എത്രയോഗ്യം ആക്കുവണ്ണിക്പം..അതിഥ 

ഭാഗ്യൃമോക്കന്തോറുമെനിക്കാശയേറുന്നേ! 

1 പാപലോകത്തില്കിടന്നു പാട്ടച്ചെട്ടന്ന -എനി ം 

ക്കെപ്പോഴെനെറ മോക്ഷവിട്ടില്ചെന്ൂച്ചേന്ിടാം 
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മുമ്പവേമുമ്വേ പോയിട്ടന്നോര്. ഭാഗ്യമുള്ളവര മന്നി- 

ലുള്ളകഷ്ടതകള്നിങ്ങി സ്വസ്ഥരായവര് 

, ലോകസംബന്ധഭവനം വിട്ടപോയെന്നാല് -മോക്ഷേ 

കൈകളാല്തിക്കാത്ത വീട്ടില് പാത്തിടാമല്ലോ 

രണ്ടിനാല്ഞരങ്ങി ഞാനും വാഞ്ജിച്ചിട്ടന്നു - ആത്മ 

വീണ്ടെട്ടപ്പാം പുത്രസന്തോഷത്തിലെത്തുവാന് 

ഇങ്ങുപെട്ടം പാടടകള്ക്കാശ്വാസംപ്രാപിപ്പാന്൯-എനെറ 

.മഗേലദമാക്ഷ പുരത്തിലെപ്പോഴെത്തും ഞാന്? 

പ്രാവിനെപ്പോല് രണ്ടുചിറ-കുണ്ടെന്നാകില് ഞാന്-ശിഘ്യം 

എത്തും പരന്നെനന്െറ മണവാളന് സന്നിധൌ. 

ി 

ദുദുട ഇഗ്ണ്ീഷ് ം 
1 വിശുദ്ധര്കൂട്ടം രക്ഷകന്നുചുററും 

നിന്നുതങ്ങള്സ്കേഹരത്ംചുടിക്കും 
നേരം ആ മഹാസന്തുഷ്ടസമൂഹേ 

എന്നേയ്യം കാണുമൊ?... ...... ചൊല്ലെന്മനമേ! 

2 ദൈവതേന് വിശുദ്ധര് കണ്ണനിരെല്ലാം 
തുടത്ത്കുമന്നാളില് എനിക്കിഷ്ടരാം 
ചേക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധരോട്ടകൂടെ__ എന്നേഡ്യം 

3 വിണകളെ ധരിച്ചുട൯തന് മുമ്പില് 
സന്തോഷപരിഫൂര്ണ്ണൂരായ് ഉച്ചത്തില് 
തന്നെ എന്നും സ്ത്രതിക്കുന്നവരോടേ--- എന്നോ, 

4 കുഞ്ഞിടിന്൯രക്തത്തില് കഴ്ണകപ്പെട 
വെള്ള നിലയങ്കികളെ ധരിച്ചു 
മഹാശോഭിതമായ്യള്ള സമൂഹേ---- ഏനോഷ്യം 

5 കയ്യില് കുരുത്തോലകളെ പിടി ച്ചും 
മഹാരക്ഷ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്നും 

' കുഞ്ഞാടിന്നും എന്നാക്കുംകൂട്ടരോടേ.._ എഗേധ്യം 

6 സ്തൃതിമഫത്വം ജ്ഞാനം ശക്തിസ്ത്ോത്രം 
നമ്മുടെ ദേവനെന്നെല്ലാ ദുതരും--- 
ത൯മുമ്പില് കുവിണുവീണാക്കംകാലേ-. എന്നേയും 
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7 മരണത്തോളം നീ വിശ്വസ്ധനായാല് 

തന്ചൊല്ലോത്തുപ്രയാസം നി ലം 

കൂടെയിരുത്തും താന്നിന്നെ അപ്പോഴേ എന്നേയും 

396 ; ഇംഗ്ലീഷ' രൂപകം ി 

ഹാ! എത്രഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു -ഓക്കിലെന്നുള്ളം തുള്ളിട്ടന്നു 

ഞാനിന്നുപാടി ആനന്ദിക്കും. ഞാനെന്നുമേശുവെ സ്തം 

ഹാ! എന്െറ ഭാഗ്യം അനന്തമേ_ഇതുസൌഭാഗയജീവിതമേ! 

ലോകത്തില്ഞാനോ.-ഹിനനത്രെ-ശോകമെപ്പോഴ്ചം ഉണ്ടെനിക്കു - 

ശമഘത്തിലേശത വന്നിട്ടമ്പോള് -എ൭ ടി പിക 

ദൈവത്തിന്രാജ്യമുണ്ടെനിക്കായ് - ദൈവകുഞ്ഞാടും ശിഷ്യരുമായ” 

വിശുദ്ധര്കൂ ടചേന്നിരിക്കും-പന്തിയില്ചേന്നഞാന്ഭൂജിക്കും ഹാ! 

കണ്ണുനീരെല്ലാം താന് തുട്കും.വര്ണ്ണുംവിശേഷമായ്ുദിക്കും 

ജീവകിരീടമെന്ശിരസ്സില്.കത്തന്വെച്ചീടടന്നാസദസ്സില്.. ഫാ! 

വെണ്നിലയങ്കികള് ധരിച്ചു-പൊന്കുരുത്തോലകള്പിടിച്ചു 

ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ സ്തൃതിച്ചു-പാട്ടംഞാനെന്നമാനന്ദിച്ചു --- ഫാ! 

ഫാ!എത്രഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു_.വര്ണ്ണിപ്പാന് ത്രാണിയില്ലെനിക്കു 

മഫത്പഭാഗ്യംതന്നെയിതിന് _.സമത്തിലൊന്നുംഇല്ലിഹത്തില്-ഫാ! 

ഞങ 

3൧ ആദിതാളം 

എത്രസന്തോഷമിതെത്ര സത്തോഷമിസ്വസ്ഥദിനം നമുക്കു 

' മത്ത്യനാവാല് വര്ണ്ണിച്ചിടാനരുതാത്തോരാത്തമോദം നമു 
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ആറുനാള്വേലചെയ്താലസ്യരാം നമുക്കേഴാകുമിദിനത്തേ 
തീറുപോലെപുര്ണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമംഗ്ത്ന്ന ദൈവദാനം നിനയ്ക്കില്-എ. 

ആത്മസതന്തോഷത്തോടാത്തു പാടീട്ടവാനേശുവേ! നി൯വിശുദ്ധ- 
ആത്മാവിനേയിന്നു ധാരാളമായ് കൃപയോടെ നല്കിടണമേ_. 

എന്തുമാത്രം ജനമിന്നും പലതൊഴില്ചെയ്ത നടന്നീട്ടമ്പോള് 
സന്തോഷമായ്കുഴിപ്പാന്കൃപഞങ്ങള്ക്കുഒചയ്തുതിന്നോത്തിട്ടകില്-എ, 

കര്തൃദിനമതിലെതയും മോദമോടാത്തു പാടിട്ടവാനായ് 
കുത്തനെ നിചെയ്തു വ൯കൃപഞ്ത്കായ്നിനക്കെപ്പൊഴ്ംഹല്ലെല്വയ്യാ. എ. 

സ്വഗ്ദുതഗണത്തോടൊരുമിച്ചു പാട്ടന്നതിന്മുന്കുറിയായ് 
സ്വഗ്ഗമോദത്തിലൊരംശമീഭൂമിയില് തന്നതിന്നോത്തിട്ടകില്_ എ. 
മന്നവനേശു വി൯ദുതരോടൊന്നിച്ചകിത്തനംപാടീട്ടവാന് 
എന്നു ഞങ്ങള്ക്കു സാധിക്കുമെന്നോത്തതിവാഞ്ചമയായ് കാത്തി. 

ട്ട ന്നേ---എ. 

" വെള്ളവസ്സം ധരിച്ചെപ്പൊഴുംഞങ്ങള്നിന്സന്നിധിതന്നില്നിന്നു 

കൊള്ള വാ൯നകൃപയോടെയിദാസരെസന്തതം സൂക്ഷിക്കേണം -എ 

393 ഇംഗ്ലീഷ് ഏുകതാളം. 

പല്ലവി ളം 

ചെവിയകൂട്ടമേ! നിങ്ങള്.ഭയപ്പെടേണ്ടിനി 
പരമരാജ്യം തരുവതിന്നു താതന്നിഷ്ടമാം 

ചരണങ്ങള് 

1 ഉറപ്പംധൈയ്യവും നല്ല സ്ഥിരവുമുള്ളോരായ” 
ഒരുങ്ങിനില്ലിന്൯ തിരുവചനം അനുസരിക്കുവാന് 

വരുമനവധി കഷ്ടം നമുക്കു ധരണിയില് 
കുരിശെട്ടത്തുപരനെനിത്യം അനുഗമിക്കണം 

3 യേശുക്രിസ്തുവില് രക്തിയോട്ടജിവിപ്പാന് 
ആശിച്ചിട്ടന്നവക്കു പിഡയുണ്ടനിര്ണ്ണയം 

4 പ്രതിഫലത്തിന്മേല്നോട്ടം വച്ചു സഹിക്കനാം 
വിധിദിനത്തില് നമുക്കു നല്ല ധൈധയ്യമുണ്ടാകും 

മി 

ട് ദാനിയേലിനായ് സിംഹ വായടപ്പുവന് 
വാനിത് ജിവിക്കുന്നു നമ്മെ കാവല്ചെയ്യുവാന്. 

6 മരണത്തോളംതന് ദിവ്യ ചരണമില്ലയോ? 
ശരണമായി നമുക്കിനിമേല് അരുതുചഞ്ചലം. 

(നനന അത്തം അംശം. 
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പഠ സൈന്ധവി ഏകതാ 
പല്ലവി 

ദേവനേശുക്രിസ്തുഎന്നുടെ പാപം തീത്തവ൯ 
ആവലാധികളൊക്കെയും തിത്തു കാവലായവന് 

 ചരണങ്ങള് 

നല്ലമേച്ചില് പുല്ലംതന്നു വെള്ളം കാട്ടവോ൯ 

നല്ലസ്സേഹിതന് നല്ലഇടയന് യേശുവെന്നുടെ.- ദേ 

മന്നായും പാലം തന്നുനിത്യവും തീററി പോററുന്നോന 

രാജാധിരാജന് വിരപുരുഷ൯ ശീലോവി൯രാജനന്-- ദേ 

ജിവനെനെെറ ദൈവമെന്നുടെ പാലകനേശു 

കാന്തനെന്നുടെ ചിന്തയെന്നുടെ സ്വന്തം യേശുതാന... ദേ 

നിത്യവ്യം തന് ആത്മാവിനെ തന്ന പോററുന്നോ൯ന 

നിതൃ൯സത്യവാന് മത്ത്യനെന്നുടെ കീത്തിയായവന൯- ദേ 

മുന്തിരിക്കൊടിയാകുമെന്നുടെ പൊ൯തിരുമേനി 

കൊമ്പുകളിന്൯ജീവരസം ആയതുയേശു--- ദേ 

ഹല്ലേലയ്യാ ഹല്ലേലയ്യാ യേശുവേ! ജയം 

ഹല്ലേലയ്യാപാടിക്കൂടി ഞാ൯ വാഴ് ത്തുംനിത്യവും--- ദേ 

3680 ഹിന്തുസ്ലാ൯ ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ക്കണം നാം നാഥനെ എന്നാളും സ്തൂതി ണം 

എന്നാളും സ്തൃതിക്കണം നാം... 

അനുപല്ലവി 

വന്ദനംപാടി മന്ന൯മുന് കൂടി 

മന്ദതയകുന്നുതിരു മുന്നിലഭയമിരന്നു--- എന്നം 

ചരങ്ങങ്ങള് 

മോദമായ് കൂട്ടകനാം ചരന്നുബഫഹു നാദമായ് പാട്ടകനാം 

ഗീതഗണംതേട। നാഥന്നുനാം പാടി 

നാഥനാമവനെറ തിരു നാമമേഗതിയായ്നാടി-എസാച്ത. 

ശ്ര ഷ്ടതയി൯നായകനവന്നിനതയ്യ്യില് ശിഷ്ട ഗുണദായകന 

സ്തഷ്ടം തിരുദാസക്കിഷ്ടമരുളവോ൯ 

കഷ്യതയില്നിന്നവരെ ധൂഷ്ടനായുദ്ധരിപ്പവന൯-- എന്നാളും 

തന്നെസ്തുതിച്ചിടന്ന ജനങ്ങള്പദംതനില്്പതിച്ച ടന്നു 

മന്നവമന്നന്മാ€റ സാമോദം വാഴ്ത്തുന്ന 

നന്ദിയോടവരേവരു മുന്നതനെ വണങ്ങുന്ന-- എന്നാ 
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ജിഖികളിന്നാഥനെ! ജയംപെരുകും ദേവകളിന്താതന്െറെ! 

ജീവന്നുറവയാം ജിവലോകേശനെ! 

ജീവനിയലുവാ൯ സ്വന്ത സുനുവെ നല്ലിയവനേ'--- എ ന്നാളു 

തന്നാമകീത്തനം നാം തൃടന്നുചെയ്തിലെന്നും ദിവ്യാനന്ദമാം 
ഉന്നതന് തന്നുടെ സന്നിധൌ നിന്നുനാം 

മന്നവനെ പൃതുഗാന വന്ദനങ്ങളോടനിശം, എന്നാളും 

രി... 

36] ബലഹര്ര രൂപകം 
പതിനായിരംപേരര്കളില് അതിസൌന്ദയ്യവാനേശു 
അതിനില്ലവാദമേതും-ഇവനാണെന് മണവാളന്! 

1 വര്ണ്ണംമനോമോഫഹനം വെണ്മയോട്ട ചുവപ്പും 
സ്വര്ണ കാന്തിയോടൊത്ത വര്ഞ്ജുമല്ലോ ശിരസ്സും 

2 കരിങ്കാക്കനിറമൊത്തെ പുരിക്ുഴല് ശിരസ്സിങ്കല് 
ഇരുണ്ടു ചുരുളായ് പാരം ചൃരുണ്ടും കിടക്കു കയാല് 

3 കണ്ണിണകളൊ അവ തണ്ണിര്പുഴയോരത്തില് 
ചെന്നിരിക്കും പ്രാക്കളിന് കണ്ണോടടതുല്യമല്ലൊ! 

4 പാലില് കഴ്ഴകപ്പെട്ട ചേലില് പതിക്കപ്പെട്ട 
പോലെയിരിക്കുന്നതിനാലവ കൌതുകംതാന്൯ 

ട് കവിളിന്തടങ്ങള ഫോ! സുഗന്ധവഗ്ലത്തടംപോല് 
കരളില് കൊതിതോന്നും സുഗന്ധപൃഷ്ണുങ്ങള്ക്കൊക്കും 

6 അധരങ്ങള്ചെങ്ങഴിനിര് മലരോട്ടസമമവ- 
അതിസൌരഭ്യമൂറിമന വിതറുന്നവയുമത്രെ 

7 കരങ്ങളോ പച്ചരതക്കല്ല പതിക്കപ്പെട്ട 
കനുകമോതിരങ്ങള് പോല് കുതുകം തോന്നിച്ചീട്ടന്നു 

5 ഉദരം നിലക്കല്പുകള് പതിക്കപ്പെട്ടതിശോഭ.- 
ഉദിക്കുന്നാനക്കൊമ്പിനെ മട്ടപ്പിക്കുന്നതുമത്രെ 

7 കാലയകള്രണ്ടും നല്ല കനകപ്പുവട്ടില് നില്ലം 
കാന്തിയേറുന്ന വെള്ളക്കതത്തുണുകളോടൊക്കും 

10 തിരുമുഖരൂപംകണ്ടാല് ഗിരിലബാനോനുതുല്യം 
' കാരകില് മഹിരുഹ-പുരംപോലെ വിശേഷം 

11 വദനമോ എത്രമഹാ മധ്രമുള്ളതാമതു! 
അതിമാത്രമാമെന്നാശ-യ്യുവകാശിയവന്നൂനം. 

നാ ത്തു 
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3൫൧2 നാട്ട രൂപകതാളേം 
പല്ലവി 

മാനവേന്ദ്ര! മഹിതാമലതാരകവചനാമുത! 

താമ്രതരാം ഘ്വിയയഗാത്മവിലാസ്'...... മാനവേന്ദ്ര! 

അനുപല്ലവി 

മാനിത പദപത്മ!...... 

 രതസേവാ ജനതാവാ-സനഭാവ! ഭവദാവ!. ..... 

സകലേശ്വര!......സാധിത സവ്വജയാനവിത--- മാന 

ചരണങ്ങള് 

1 ഭാവരൂപ!. ..ഭജമാനജനേചച്സിതഫലദായക! 

നായക! സായക! സാരപാണേ!...... 

താപശമനഗുണ! .. ഗുണലോല! ശു ഭശില! ശ്രിതപാല!- 

പരിപപജിത! ...സുചര।ത! സുരഭിലസുമസമ[!- ബലമുല' 

ഡിംഭ പ്രചരണ! ദംഭ പ്രഹരണ! ശുംഭല്ക്കചയ്യത?!... മാന 

2 പാവനാത്മ!...പവനാഗമനാദുതജനതാവന! 

സാവന ജീവന ദിവ്യനാഥ! 

ശോഭന രസാദന!...ജനസേവ്യൃ! ധൃതഭവ്യ! കൃതഫവ്യ! 

പ്രണതാവമപ! പ്രമഥിത രിപൃഗണ ജനപരിപാല-- ശ്രുതനവ്യ: 

സ്ഫടിക ദുകൂല! സ്മൂതജനസാല! സ്തൂതഗുണ?... മാന 

3 സ്നേഹരാശേ!...സകലാ കലനാ കുലകലലാലന. 

പാലന ലാലന മേവ വന്ദേ...... 

സഏവഭവാ൯ജാനേ...സകലേശ! ഭവപാശബലനാശ് 

പ്രരമാത്മജ!...ജയമമഹൃുദിവസവസുമതിനാഥ!  സമിതിീഗ! 

സ്തൃവമതിമോദ! സുജനസുബോധ! സ്വനമയ... മാന 

മൂ നാഥനാമക്രിയ ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ചിത്തം കലങ്ങിടൊല്ല! പോയ്വരും ഞാ൯ 

അനുപല്ലവി 

പോയ്വരതും-ഞാന്...പോയ്വരും-ഇനി-- ചിത്തം 
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ചരണങ്ങള് 

സത്ൃമായെന്നിലും നിതൃപിതാവിലും 

ശക്തിയായ്ക്കിശ്വന്തിപ്പി൯ സന്തതവുംനിങ്ങള്.- ചിത്തം 
എന്പിതാവിന് ഗൃഹേ ഇമ്പമെഴം പല - 

സംഭൂതഭവനങ്ങളു ണ്ടതിനാലിനി- ചിത്തം 

പോയിട്ടന്നേന്മുദാ വാസമൊരുക്കുവാന്൯ 

പോംവഴിയോ നിങ്ങള്ക്കാവില്ലറിവാനിപ്പോള്--- ചിത്തം 

സത്യവും ജീവനും മാഗ്ഗവും ഞാനത്തെ 

നിതൃപിതാവിലേക്കെത്തിട്ടന്നെ ന്നിലൂടെ--- ചിത്തം 

എന്പിതാവെന്നിലും ഞാനവന് തന്നിലും 

ഇമ്പമോടിതു നിനച്ച൯പോട്ട വിശ്വസിപ്പി൯-- ചിത്തം 

. എന്നുടെ നാമത്തി ലെന്ത യാചിക്കിലും 

എന്പിതൃതേജസ്സിന്നായ് ഞാന് അതു ചെയ്തിട്ടം__ ചിത്തം 

നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹി ക്കുന്നുവെന്നാലെന്െറ 

മംഗള കരങ്ങളാമാജ്ഞകള് പാലിക്കും ചിത്തം 

നിത്യമായ് നിങ്ങളോ ടൊത്തിരിപ്പാനൊരു 

സത്യവിശുദ്ധാത്മാവെ തന്നിട്ടവേന്മുദാ__ ചിത്തം. 

364. ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ത്ത യേശുപരാ! ജീവനെനിക്കായ് വെടിഞ്ഞോ? 

ജീവനററ പാപികള്ക്കു 
നിത്യജീവന് കൊട്ടപ്പാനായ് നീ മരിച്ചോ? 

ചരണങ്ങള് 

ഗതസമന പുവനത്തില് അധികഭാരം വഹിച്ചതിനാല് 
അതിവ്യഥയില് ആയിട്ടും താതന്നിഷ്ഠം നടപ്പാനായനുസരിച്ചോ? 
അന്നാസി൯ അരമനയില് മന്നവ നി വിധിക്കപ്പെട്ട 
കന്നങ്ങളില് കരങ്ങള് കൊണ്ടു മന്നാനിന്നെ അടിച്ചവര് പരിഹ. 
പിലാത്തോസെന്നവനും വിലമമതിച്ചു കുരിശേല്ലിച്ചു [സിച്ചു 
തലയില് മുള്ളാല് മുടിയുംവ ചു പലര്പലപാടുകള്ചെയ്തനിഒ ന്ന 
ബലഹിനനായി നിയ്യം വലിയകൊലമരം ചുമന്നു 
തല യാടിടമലമുകളില് അലിവില്ലാതയ്യോ!യുദര് നടത്തിനിെ 



ച്ച് 
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തിരുക്കരങ്ങള് ആണികൊണ്ടു മരത്തോടേ ചേത്തടിച്ചു 
ഇരുവശത്തും കുരിശിതരാം ഇരുകള്ളര്നട്ടവില്നീമരിച്ചോപരാ? 
മഠിനദാഹം പിടിച്ചതിനാല് കാടിവാങ്ങാനിടയായോ? 
മടടപ്പുകൂടിച്ചിട്ടിയിട്ടളടമ്പുംകുത്തിതുറന്നോരുധിരം ചിന്താന്൯ 

നി൯മരണംകൊണ്ടെന്െറ വന്നരകം നീഅകററി 
നിന്മഹത്വം തേടിയിനി എന്കാലംകഴിപ്പാന് കൃപ നല്കണമേ! 

36൫൭ ഭൈരവി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

എന്െറ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാന് വേറെയില്ലൊന്നും 
യേശുമാത്രം സമ്പത്താകുന്നു...... 

അനുപല്ലവി 

ചാവിനെവെന്നുയിത്തവന് വാനലോകമതില് ചെന്നു 

സാധുവെന്നെ ഓത്തുനിത്യം താതനോട്ട യാചിക്കുന്നു. എനെ 

ചരണങ്ങള് 

കുശില് മരിച്ചീശനെന്പേക്കായ്-വിണ്ടെട്ടത്തെന്നെ 

സ്വഗ്ഗകനാ൯നാട്ടിലാക്കുവാന്....... 

പാപംനിങ്ങി ശാപം മാറി മുത്യുവിന്മേല് ജയമേകി 

വേഗം വരാമെന്നുരപച്ചിട്ടാമയം തിത്താശനല്കി--- എനെ ദ 

തെ റപ്ചേക്കായ് സവ്വസമ്പത്തും-യാഗമായ്വെച്ചി.. 

ട്ടെന്നന്നേക്കും തന്നില് പ്രേമമായ്...... 

തന്െറ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടും എനെറ ക്രൂശു ചുമന്നിട്ടം 

പ്രാണപ്രിീയ൯ സേവയില് എന് ആയ്യസ്സെല്ലാംകഴിച്ചീടും-- എ. 

നല്ലദാസ൯ എന്നു ചൊല്ലന്നാള്- തനെറ മുമ്പാകെ 

ലജ്ജിതനായ് തിന്നുപോകാതെ...... 

നന്ദിയോടെന്പ്രിയന് മുമ്പില് പ്രേമകണ്ണീ൪ര ചൊരിഞ്ഞിടാറ 

ഭാഗ്ൃമേറും മഹോത്സവ വാഴ്ചകാലം വരുന്നല്ലൊ എനെ 

കുഞ്ഞാടാകും എന്െറ പ്രിയന്െറ-സിയോന്പുരിയില് 

ചെന്നുചേരാന് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കില്. ..... 

" ലോകമെന്നെ തൃജിച്ചാലും ദേഹമെല്ലാം ക്ഷയിച്ചാലും 

ക്ലേശമെന്നില് ലേശമില്ലാതിശനെ ഞാന് പിത്തുടരു---എെറ 
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ട് എനെറ ദേശം ഇദ്ധരയല്ല-അന്യനായ് സാധു 

ഫാമിന്ദേശം വിട്ടുപോകുന്നു... .... 

മേലിന്നെറവശലേമെന്നെ ചേത്തുകൊള്വാനൊരുങ്ങിത്തന്൯ 

ശോഭയേറ്ും വാതിലുകളെ നിക്കായിട്ടയത്തുന്നു--- ഏനെറ 

€ എനെറ രാജാവെഴ്ുന്നള്ള മ്പോള്-തന്െറ-മുമ്പാകെ 

ശോഭയേറും രാജ്ഞിയായിത്തന്,, ..... 

മാവ്യിലെന്നെ ചേത്തിട്ടം തന് പൊന്നുമാവ്വില് മുത്തിട്ട ഞാന് 
ഹാ! എനിക്കീമഹാഭാഗ്യം ദൈവമേ നീ ഒരുക്കിയേ'....എനെറ. 

366 സൌരാഷ്ക്രം ആദിതമളം 
പല്ലവി 

പറവാന് വരമരു ളക. ദേവാത്മാവേ! നീ 

അനുപല്ലവി 

പറവാന് വരമരുള്ക-പരമഗുരുവാമേശര- ല് 
ചരിത -മെല്പാവക്കുമ-ങ്ങറിവാന് തക്കവണ്ണുമായ”__. പറ 

ചരണങ്ങള് 

! പറവാന് സഭാമദ്ധ്യത്തിങകകല് -നില്ലമ്പോള് നിങ്ങള് 
പറയേണ്ടും കായ്യങ്ങളെ ല്ലാം... ... 
പറവാനറിവും നാവു-േപരമപിതാവിന്നാത്മാ 
വരുകീട്ടം നിങ്ങള്ക്കെന്നു-ഗുരുയേശു ചൊന്നതുപോൽല്--- പറ. 

2 അറിവില് ശിശുവാകുന്നോരു-അടിയനേ ന 
വെറുതേ ഇരുത്തീിടരുതേ!...... ം 
തിരുവേല. ച്െയ്തതിന്നും-തിരുവാക്യങ്ങളിന്൯സാരം.. 
തെളളിയിപ്പുന്നുള്ളില് ധൈധയ്യും-തരിക സദാത്മാവേ നീ----പറ 

3 വിക്കനാകുന്ന മോശയേ.ക്കൊണ്ടു ഇസ്രായേല്. 

മക്ക്ള്ക്കു പറയിച്ചോനേ!...... 
ഇക്കു,മിയെയും നിന്െറ . തൃക്കണ് തുറന്മ നോക്കു]. 
തക്കു വരങ്ങള് തന്നു .വെക്കുമെല്ലാവരോട്ടം...... പ൨. 



4 പരവാനപ്പോസ്ത്ലന്മാരെ. ന രാം 
പ്പെരു നാളില് ജനങ്ങള് മുമ്പില്... .... 

തിരമോടങ്ങു നിറൃത്തി-തിരു രക്ഷകന് മഹത്വം 
തെളി വായ്പല ഭാഷയില് _പഠയിച്ചോനേ! എനിക്കും--- പറ 

ടി തിരുമക്കുളായവ രാതെററല്റുു നടേ. 
 ച്യാമക്ക മായവരോട്ടം..... കി ന് 

തിരി ചുമള്ളോരോട്ടം തിമ.ത്രി വിപ്ലാത്ത വരോട്ടം ു 

അ 24 വൃക 0 രാച്ച മേതു-മ മ മി മ് ത്ത വരരാട്ടം-_. വറ 

6 പറവാന് തക്ക വാക്കുകളെ. ൧൯ നാവിക നീ 

നിറവായ് തന്നെങ്കില് മാത്രമേ...... 

പറവാ നാളാവു തീരെ.കറവു കൂടാതടിയ൯ 

കരുല്ങലുത്ഞു പ്ര തന്നും ഘം 
1 
1, ചര് 

337 തോടി ഗം; ആദിതാളം 
പല്ലവി 

എന് കത്താവേ! കൃപയായ്- പ അപപക്ഷത്തു- 

നിന്ചെവി തുറക്കേണമേ!,..... 

അനുപല്ലവി... 

നിന്മകനാമടിയന് -നിന്ദ്യനെങ്കിലും കൃപ 

. എരന്മല് നീ പൊഴിധിച്ചു അ ന്പ്യവെക്കയില്ലയോ?- എല് 
നി പി ല് ളി 

1 മന്ദമുള്ളോനെങ്കില്ം-നി നിലുക്ളൂത്സാഹത്തെ 

എന്നില് നി വെക്ക നില്യോ?......ം ല് 

എന്നോടപേക്ഷി. ച്ചാകിൽ.- നന്നായ് തരാമെന്നു നീ. 

മുന്നമെ കല്ലി. ച്ഛില്ലയോ? ക 

പി ചെഡ്ായ്ക്കുളില് മദ്ധ്യത്തില്. ചെള്ളമേടിയല് പോലാന്- 

റം, നിന്നനുഗ്രഹം വേണ്ടായോ?..... 

ക ഉന്നതന്േ് നി വന്നു-ചിന്നിവിട രജധിരം 

എന്നുടെ പാപത്തേയും.ഇല്ലാതാക്കാനല്ലയോ?-.- എന് 

2 കരുണയ്യള്ളവനേ! നീ_തരികയില്ലയോ ശക്തി 

നേരായിട്ടുപദേഗിപ്പാല്?...... ട് 



സൃവിശേഷ ഗീതങ്ങള് 275. 

കരം കുറുകി ത ടി 

ശരണമ്വം തമ്പു ധേ! ..... 

വരമില്ലപാതെങ്ങ ഓ തൊ ചായും നി മഹത്വത്തെ 

അറിംത്തട്ടിപ്പാ ത്തം? നാഥാ! ന. 

പഠദേശിംപായചെ മിനെ പാത്തു പിളിക്കുമെന്നില് 

ഗുരുവിധൊ കച്ചി ച്ചാക്കി. അരികില് വിച്യില്ലയേ-- എന്. 

കണ്ണില ൯ മണിക ധം പ്പാല്- മിനെ ന്ന പ് 

എന്നുകപ്പിച്ച പിരു വേ...... 

ഫന്നധിനപ്ചേക്ഷ. 4 - എം കൃൂപയാലെ 

നല്ലത്തരം കൊട്ടത്തോോധേ! കക് 

മന്നായെകക്കൊണ്ടു വിനെ ൭ . എണ്ണുമില്ലാ ജനത്തെ 

നന്നായ് പാഷിച്ചി പ വനേ!...:...: 

' ഒ്ണോയുള്ളവനാ പ ഡയവാടെ അപേക്ഷയ്ക്കു 

നിന്നുത്താമരുധി.- ൭ നാമം പേഷിപ്പിക്ക)--- എന്: 

പരിഥ ദ്ധാത്മാവേ! നി പി കരുണ യായെ; മുള ത്തില്... 

വരിക ത മസിയാതെ!,... നും ലു 

' ദരിദ്രാത്മാവില് നിന്നുണ്ടാം.-പരിതാ തു 

ചൊരിക എന്നില് ബ്പ൪ വരങ്ങള്! .,.. 

കരയ്യന്നു ഞാന് ദൈവമേ!-മുറയിട്ടന്നു രക്ഷകാ! 

തിരുസ്നലേഹമെന്നില് വദ്ധിപ്പാന്!... ... 

മരണത്തോളമിങ്ങനെ-കരുണയില് വളന്നു നിന് 

കരങ്ങളിലെന്നാത്മാവെ-ഭരമേല്ലിപ്പാന് തുണയ്ക്!-- എന്. 

മു ഭൈരവി ളു മുറിയടന്ത 
പല്ലവി 

ജാതികളിന് സം-ഭയാം സഫോദരി! 

നാഥന്യേതുവിന്. ദുതിനെ കേള്ക്ക!. 

അനുപല്ലവി 

പ ആ്ിയത്തമില്ലാത്തവന് നിന്െറ. -താരുനെന്നറിയാതുള്ള - ജാതി 

! ചരണങ്ങള് 
_ 31 ദേവന്നിന്നടെ-നീമ്മാതാവാകുന്നു! 

 ജീവവീര്പ്പുകള് തീനുടുപ്പുക.മേവയ്യമവനേകിയേ 



ലു. സുവിശേഷ ഗീതങ്ങള് 

൭ 

കാശു സുക്ഷിച്ചു -പോററുന്നവന് നിന്നെ- 

കാത്തിടടന്നവനെ മനമതി -ലോത്തീടാതമരുന്നു നി... ജാത് 

നാഥന് നിന്നില് 'കനിവുള്ളോനാകുന്നു 
ന് തിരിഞ്ഞു വരുവതിന്നവ-നാദരവൊട്ട നോക്കിയേ 
കാത്തിരിക്കുന്ന-താല്നിന ക്രിയകളെ 
ഓത്തകം കരുതാതിതുവരെ-പാത്തിരുന്നര്ളന്നിത[_ ജാതി 

ദേവദേവനെറംദിരഘക്ഷമ നിന്െറ - 

ജിവരക്ഷയതെന്നു ന കരു-താതിരിക്കി.ലവനിനി 
കോപത്തോട്ട ദരശിക്കുമേ നീ ചെയ്ത. 
പാപമൊക്കയുമോമ്മയില്വരുടംമാവതൊന്നുമില്ലാതെയാട്][-ജാത? 

ആകയാല് വേഗ.മുള്ളം തിരിഞ്ഞുനീ-. 
ആകവെ ചെയ്ത പാതകം തിരു.മുന്നിലേററു ചൊല്ലിട്ടക! 
എന്നാലിശ൯ തി-രുമക൯ മൂലമായ് 

നിന്നുടെ ദുരിതങ്ങളൊക്കയുമോത്തീടാതെപൊറുത്തിട്ടം!- ജതി? 

മണ്ണില് വന്നു മ-നജനായ ദേവ- 

നന്ദനന് തിരുയേത്തു-താനഖിലക്കുരക്ഷയെ നല്ലവാന് 

തന്നുടെ ചോര. നിന്നുടെ പേക്കായും. 

ചിന്നിയേമൃുതിയേററു ചാവിനെ-വെന്നുയിത്തെഴുന്നള്ളിനാന്!- 

ജാതി 

369 ഹിന്തുസ്ലാന് രൂപകതാഒം 
ട് പല്ലവി ല് 

യേശൃുപരന്൯ വാണീ-ട്ടം[...പാരില് 

എങ്ങും മഹാ രാജനായ് യേശു 

ചരണങ്ങള് 

യേശ്മുപ്പര൯ വാണ്ീടും്യേശു എന്നും വാണീടും 
ഈ സുയചന്ദ്രന്മാരും.തീരെ ജല്ലാതെ പോയെന്നാലുഃ!--- യേഗു: 

വ൯കരകകിന്മേലു-േവലിയ രാജ്യങ്ങള്മേലും 

മാലോകര് ഏവര്മേലും.ദുരെ - ദ്വീപാന്തരങ്ങള്മേല്ല!--- യേശു 



സുവിശേഷഗിതങ്ങള് 27? 

സാധുജാതികള്മേലും -വീരജാതികഗമേലും 

സവ്വ കലങ്ങള്മേലും-പാരി൯ സകല ഭാഷക്കാര്മേലും1---യേശു 

രാമു൪ പുഭൂുക്കള് ചക്ര വത്തികള് സകലരും 

രാജാധിരാജന്മയമ്പില്.വീണു വണങ്ങി കുമ്പിട്ടനിലും--- യേശു 

സത, സുവിശേഷത്തി൯_-സാധുകല്പനപോലെ 

സകലരാജാക്കന്മാരും_ചെയ്യും നിതി വസിക്കും എങ്ങും--യേശു 

കുററം ശിക്ഷകളില്ല-ഗുണമല്ലാതൊന്നും ഇല്ല 

കൊണ്ടാട്ടം ലോകരെല്ലാം-യേശു ഏക ചക്രവത്തിയാം!...യേ്മ 

സന്ധ്യയുഷസ്സുകളില്-സകല ദേശത്തുള്ളോരും 

സംഗീതം യേശുപേരില്-പാടി വന്ദനം ചെയ്യുംഎന്നും!.. യേശു: 

൧0 സുറിയാനി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

യേശുനാഥന് ജയിക്കുന്നു!-ഹാലേലുയ്യാ!...... 

ഇഹലോകം മുഴുവനും -ഹാലേലുയ്യാ! 

ചരണങ്ങള് 

1 ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളില് സുവിശേഷം- 

ഓടി നീഞ്ഞിട്ടന്നു ഹാലേല്യ്യാ! 
ഏറെപേരാണ്ടുതോറും ചേന്നീട്ടന്നു 

യേശുവില് സഭയിതില് ഹാലേലുയ്യാ! യേ, 

9 പേയിന് മാഗ്ഗങ്ങളെങ്ങും ക്ഷയിച്ചീടുന്നു 
പേടിപ്പാട്ടന്നു സാത്താന് ഹാലേലുയ്യാ! 
ശ്രീയേശുമാഗ്ലമെങ്ങും ബലപ്പപെട്ടന്നു 
തിരിയ്യന്നു ലോകരിതില് ഹാലേലൂയാ യേഗ്ര, 

3 ജാതിഭേദങ്ങള് പലതും നിങ്ങിടുന്നു 
ഒയിക്കുന്നു സ്നേഹക്കൊടി ഹാലേലുയാ! 
പാതകങ്ങള് പാരില്നിന്നു കുറഞ്ഞീട്ടന്നു 
ഫലിക്കന്നെ സുവിശേഷം ഹാലേലുയ്യാ! ദയ 

4 ആലയങ്ങള് ഉയതന്നു യേശുവിന്നു 
ആരാധനയേറുന്നു ഹാലേലുയ്യാ! 



78, സൃവിശേഷശഗിതങ്ങള് , 

നല്പാട്ടം വിഗൃഹങക്ങര്വിീവട്ട ര! 

നാശ ചഴി അടയ്യവാ ഫ്വംലലുധ്ല! _ യേശു 

വളന്നു നിഠഞ്ഞീടുന്നു യേതുരാജ്യ ! 
മങ്ങുന്ന പേയി ന്രാജ്യം ഫാ ലല! 

വിള ത്ന്ന ദിവൃശക്തി അധികാരം 

വേദധധ്ധ 1൪0 ധാം ദലം ഡ്ാധധലലുയ്യാ!... യേശമമ 

ല്ി ഹ്ലുകതാളും 
വല്ലവി 

ജയിക്കുമേ!-സവിദശഷം ലോകം ജയിക്കുമേ[! 

പേയ്യടെ ശക്തികള് വശിക്കുധേ! 

സകലലോകതം യേശുഡി൯ നാമത്തില് 

വണങ്ങഥെ! തല കുനി മേ! 

അതു-ബഹു സന്തോഷമേ! 

ചര ങ്ങള് 

കൂടവിന് സഭകറഒ വന്നു പാട്ടവി൯ 

യേശുവിന് കീത്തി കൊണ്ടാട്ടവിന് 

സവിശേഷം ഒചചല്ല്രനന ഓാട്ടധിന 

നിദ്ര വിട്ടണന്നീട്ടവി ൪ മനടേ 

ഒത്തെല്ലാരും നിന്നീട്ടവന വേഗം!--- ജയ! 

ഇടിക്കു നം -ദപയി൯കോട്ട നാം ജുടിക്കുണം 

ജാതിഭേ ങ്ങള് മുടക്കണം 

സ്നേഹത്തി കെടി പിടിക്കന്നം 

യേശ്രാജനെറ-സുവിശേഷക്കൊടി ലി 

ഘോഷത്തേട്ടധ.ത്തംനെം വേഗം! ജയി 

മരീച്ചതാ൯__നമക്കു മോക്ഷത്തെ വരുത്തിതാ൯ 

വളിച്ച മാഗ്ൃത്തിരു ഇരുന്തി താന് 

എളിയ കൂട്ടരെ ചയത്തി തന 

യേശ ദേവനെ രക്ഷയില് കൊടി 

ഘോഷത്തോട്ടയ ത്തീടണം നമ്മള്! -- ജയി 

ചെലവാിടിന് സുഖം ബലത്തെ മും ചെലവിടി ര് 

ബുദ്ധിജ്ഞാനത്തെയും ചെല വിടീ൯ 

വസ്തൂസമ്പത്തുകശ ചെലവിടി൯ 
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യേശുരാജ൭ന് ൨.മഹിമയില് കൊടി 

ഏവരും ഉയ-ത്മീടണം ൨.൭ ൧ ജയി 

$ യോഗ്യമേ-ലതു ൨.മുക്കതി ഭാഗ്യമേ 

രക്ഷിതാവിനെറ വാക്ൃമേ 

സ്വഗ്ഗലോക്രരോടൈക്ൃമേ 

യേശ്രാജ്യ പ്രസിദ്ധിക്കായി നാം 

ഏവരും പ്രയ_ത്നിച്ചിടേണമേ!--- ജയീ 

7൧ ഭൈരവി ആദിതാളം 
$ പല്ലവി 

മോദം! അതിമോദം! മോദം! ഫേ-വാഗത്തകാലം 

സാദരമണഞ്ഞീട്ടന്നഫേ !............ 

അനുപല്ലവി 

ജാതിഭേദ വാദം തീന്നു.ജാതികളൊന്നായിട്ടന്നു 

യുദജാതിയയം മുതിന_ജാതമോദം പാടിട്ടസ!--- മോദം! 

ചരണ ങ്ങന് 

അന്നു ക്വവനങ്ങള് പുക്കുമേ സിയോന്െറ മക്കള് 

ന ന്ദിയോട്ട പാടിയാക്കുമേ !......... 

അന്നു സൂവിവശഷക്കൊടി മന്നിദേ ജയം കൊണ്ടാടി 

ഉന്നതമ യ്മിന്നും ജനം സന്നതി പാടി വസിക്ക -- മോദം! 

അന്നസിയോനിത് നിന്ന ബം: കഠ- ആജഞ്ചാവിഗേഷം 

മന്നിടമെല്ലാതേ കേള്കും!......... 

മന്നവർ മന്ത്രി പ്രമ കള് -ഫ ന്നിറ രെല്ലാവരിലം 

ഒന്നുപോലാവസി ച്ചീടടം.൨ന്൯ ൩ ത്യാസഗ്രഹങ്ങള്--- മോദം! 

കാട്ടുപാനോടൊത്തുമേളിക്കം-കുട്ടികള് എന്നാല് 
വാട്ടമുണ്ട-കയില്ലേതുമേ...... 

കാട്ടു൨, ലികളുമാട്ടിന -കൂടുവുമൊന്നിച്ചു മേയ്യം 

നാട്ടിഥെല്ലാ ൯൩ കളു വുഷ്ടിയായി റ ദ്ധിച്ചീടടം--- മോദം! 

വാളൂകുത്തങ്ങള്ക്കില്ലാവശ്യം.കൊഴ്ചക്കളാക്കി 
ചാല പോക്കാസവാകമായവ 1... 

റു 



ളു) സുലവിശേഷശീതങ്ങള് 

നാലുദിക്കും സമാധാനം.ചാലവേ പരന്നിരിക്കും 
വാളെട്ടക്കയില്ലാരുമേ-ചേലുകേടില്ലൊന്നിനുമേ!--- മോദം 

5 ആലേലുയ്യാ ഗീതം പാട്ടമേ! തന 

ആലേലുയ്യാ രാഗം പാട്ടമേ.. 
ആലെലുയ്യാ വാനത്തിലും ആലെലുയ്യാ തില 

ആലെല്ുയ്യാ മാലാഹമാ൪-ചൊല്ലുമേ! മാനുഷരെല്ലാം!--- മോദം 

373 
പല്ലവി 

പറുപിറുപ്പേതുമില്ലാതെ ഇതാ-പരമരാജ്യവദ്ധന- 

ശ്ലായി-ഞാന് കാണിക്ക തരുന്നിതംഗികരിഃക്കശുപരാ! 

ചരണങ്ങള് 

1 പെരിയസ്വഗ്ഗം എനിക്കായി വെടിഞ്ഞവനേ്--ഹീന- 

കുരിശില് എന് പാപംമൂലം മരിച്ചവനേ! 

ദരിദ്രനെപോലെ വന്നെന്- 

കുറച്ചിലൊഴിച്ച മശിഹായേ!--- പിറ 

2 അടിയന്നു വേണ്ടി എല്ലാം വെടിഞ്ഞവനേ'.-ഇനി 

അടിയന്നുള്ളവ എല്ലാം നിനക്കു തന്നേ 

വടിവോടെന് ദേഹം ധനും 

അടിയറവച്ചു തൊഴ്ചതീട്ടന്നേന-- പിറ 

3, നീ തന്നതല്ലാതെനിക്കേതുമില്ലേ-അതാല്, 

ഏതും ഒളിക്കാതിതാ ഞാന് തരുന്നേ൯ 

മേദിനിയില് നിന് സുവി. 

ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്താനായി--- പിറു 

4 അരുമരക്ഷകനേ! നിന് വേലയ്ക്കു ഞാന്-അല്ലം- 

തരുവാന് ഇടവന്നതെന് ഭാഗ്യൃമല്ലോ 

പെരിയ നിന് സ്നേഹം എന്നില് 

നിറവാന് തുണഷ്ക്കു മശിഹായേ--- പിറ 

5 വലതു നിന്നെക്കാള് എനിക്കേതുമില്ലേ!-തിരു- യ 

വിലമതിക്കാത്ത രക്തം ചൊരിഞ്ഞവനേ! 

നലംകെട പാപിയെനേേല് 

അലിവോട്ട വന്ന മശിഹായേ!-_- പിറു 
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374 ഇംഗ്ലീഷ് ' ഏകതാ 

യേശുക്രിസ്തന് തന്നെ -പാപിക്കു ശരണം! 

പാപീക്കു ശരണം... . 

മാമഹിമയെ അവന്൨മനുഷ്യനായ് മറന്നു 

നാരിയില് നരവേഷം_.ധരിച്ചിഹ ചരിച്ചു 

പാട്ടകള് ഏററു വന് കുരിശില് താന് മരിച്ചു 

പാതാളം പ്രാപിച്ചു-മരണത്തെ ജയിച്ചു 

ഇരിക്കുന്ന മഹിമയില്-താതനെറ വലത്തു 

വരും യേശു ആര്പ്പോടെ -ലാോകത്തെ വിധിപ്പാ൯ 

യേശുവേ അടിയക്കു_ശരണമായ്* വരിക! 

കം. 

പിയ ക്കം രാ യി 

ദവ്വന പ്പവേശം 

3275 ജമ്മ൯ ഏകതാള.ം 

പല്ലവി 

വരിക ദാസരിന്൯_-വിടിതില് 

മഹത്വദേവാ! ഇന്നേരത്തില് 

അനുപല്ലവി 

അരുമയ്യുള്ള നി൯.-അനുഗ്രഹം വരാ൯ 

അടിമകള്-ഇരന്നീട്ടന്നേ--- വരി 

ചരണങ്ങള് 

1] ഇതുനിന്നുടെ..വിടാകുവാ൯ ഇതില്നിന് കിത്തിപൊങ്ങീട്ടവാന് 

സ്തൂതി അപേക്ഷകള്-ദിനമ്പ്യതി ഇതില് ശോഭയായ് കഴിച്ചീ 
ട്ടവാന്.. വരി 

ഇതില് പരിശുഭ്ധി-കൂട്ടവാന്൯ ഇതില് നിന്മക്കള്വാ-ണീട്ടവാന്൯ 

ഇതില് സന്തോഷവുംനല് സമാധാനവും ഇതുമുതല് വസിച്ചി. 

ട്ടവാന്. വരി 

3 തികകൃപാനിഴ -ലാകുവാന് തിരുദുതര് കാവ-ലാകുവാന് 

തിസുതന് തുണ -യാകുവാന്കൂടെ തിരുശുദ്ധാത്മന് വാ-ണീ- 

ട്ടവാന്... വരിം 

്്േ 

ഒം -- 



2 പുതുവര്ഷം 
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ന 

7.3. 755. ലംപീിം 
ദൈവമേ! ഈ ആണ്ടിനെ പ്രതി സ്ലുി ന്നു, 
എട്ടപ്പാ൯ എന് പങ്കിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു 
ഇല്ലെനിക്കിതല്ലാതെ പ്രാത്ഥനവേരെ 
മഫത്വമുക്കേണമേ നിന്െറ നാമത്തെ! 

കുട്ടിതനെറ ഇഷ്ടംപോലെ ആഗ്രഹിക്കാമോ? 
താതന൯ നന്മ അല്ലാതെ നിത്യം നല്ലമേ? 
ത നതെല്ലാറവിന്നുകമ സ്ന്ലോത്രമെന്നുമേ 

മഹത്വധമ്ധക്കേണമേ നിന്െറ നാധത്തെ[! 

ഇന്നും നി സന്തോഷത്തെ എനി ഒ തന്നാല് 
ഇന്പമാംപ്രകാശത്തെ എദയല് വിശിധാല് 
എ൯ഹൃുദയമെപ്പോഴ്ചം ചൊല്ലീട്ടം ഇദം 

മഹത്വമാക്കേണമേ നിന്െറ നാമതത്ത! 

ശ്രൂശു ഞാന് എടുക്കുവാന് നിന്ഹിതം എങ്കില് 

ലാഭം നഷ്ടമാകുവാ൯ ഡംഗതി എങ്കില് 

നിന്പുത്രന് ചൊന്നപോലെ എന്നും എന്നുള്ളില് 

മഹത്വമാക്കേണമേ നിന്െറ നാമത്തെ! 

377 ഘണ്ടാരം ; ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ഇന്നേരം യേശുദേവ൨മ്പേ-കടക്കണ്നോക്കി 

എന്നെ രക്ഷിക്ക നാഥനെ[...... 

ചരണങ്ങള് 

നിന്നെ മറന്ന മഹാ നിച പാപി ഈ വര്ഷം 

ഒന്നുകൂടെ ജീ വിപ്പാന് ഉള്ളം അലിഞ്ഞല്ലോ നീ--- ഇന്നേ 

വന്പുല്ലാസങ്ങളായ കൊമ്പും ഇലയ്യമെന്നയ 

മന്നാ! കനികളൊന്നും തന്നില്ലേ പാതകന് ഞാന് - ഇന്നേ 



മയ്യ യി അപേക്ഷ ഉ 

നല്ല വിത്തിട്ടമന്ന! കല്ലായിപ്പോയെന് ൭൭൭൦ 

നാനാവിധം കളകള് താനേ മുള ക്യപോയേ! ഇന്നേ 

ആണ്ണടൊന്നുകൂടെ നിച്ചാ൯ അനുവാദം തേടിയോ! 

വേണ്ട കോപമിന്നേരം വെറുൃക്കരുതെന്നെ സ്വാമി!- ഇന്നേ 

ചറം കിളത്ക്കു വാക്കാല് ചൊരിക നിന് ആത്മവെളള 

മററും ആത്മഫലങ്ങള് മോടിയായി ഞാന് തരുവാന൯--- ഇന്നേ 

വര്ഷം ഒന്നു പോകുന്നേ മാപാപിച്ചെയ്ല ദോഷം, 

വൈഷമൃയഭാരമായി മ്ലപോത പൊഴി റില്ലന്പേ!--- ഇന്നേ 

ഈ ഭാരച്ചുമട്ടംകൊ ണെങ്ങനെ ക്ഷിണനം ഞാന് 

തില്പുള്ള ലോകക്കാട്ടില് തീവ്രം നടറ്റേ ന യയാ-- ഇന്നേ 

കൈനീട്ടി ഇപ്പേ.ള് എന്െക്തത്ത ൧൪മ൭ാ൭ പാപം 

മനു വേലേ?! നി നിക്കി മറു വര്ഷം നല്കീട്ടക"--- ഇന്നേ 

മഴയ്ചക്മായി അപേക്ഷ. 
372 ഭൈരവി ത്ൂര'പുടതാളം 

പല്ലവി 

വരിക വര്ഷക്കുറവു തീര്പ്പാ൯.വരിക നാഥധേ! 

മാരി തഠിക ജീവന! _ 

ചരണങ്ങള് 

പാരില് ൭. അത്ത വറള്ച്ച യാലെ-ദാഹം ഏറു നേ! 

നരദേഫം നിറു ന--- വരിക 

ഇട്ട സസ്യം മഴയില്ല ത പട്ടു പോകുന്ന! 

കഷ്ടം വളരെ കൂട്ടന്ന!-- വരിക 

ധഠഹണി യൊ ഉപ്ലൃത്ത.ലെഉണങ്ങിപ്പോകുന്നേ 

ദാരിദ്ര്യം വരെ ആഷധസ!. വരിക 

കരുണയോടെ തക്കു മഴ നീ.തരിക യേശൂവേ! 

നരജിീവപാലക്---- വരിക 

നരരെല്ലാരും ക്ഷാമംഷകാണ്ടു- നശിച്ചു്പോകുസേ4 
പാരം വലഞ്ഞു പോക്കുന്ന! _. വരിക 

എല യതമിലയനധംനിയനയയയനയയരയയയയയയാ്യയയ 

ഴ് 



84 രോഗികളെ സന്ദര്ശിക്ക 

രോഗികളെ സന്ദര്ശിക്ക . 
37 “ച ന൦ ൩” 

66.64, 

31 എന്നെ രക്ഷീപ്പന് ഉന്നതം വിട്ട-മന്നില് വന്ന കത്താവേ! 
നിന്നെ സ്വശ്ലത്തില്നിന്നിഹ.കൊണ്ടുവന്നതു നിന്സ്നേഹമേ! 

ആകര്ഷിക്ക എന്നെ പ്രിയ രക്ഷകാ.-നീ മരിച്ച ക്രുശിങ്കല്! 
ആകരര്ഷിക്കു എന്നെ പ്രിയ രക്ഷകാ-നിന് മുറിഞ്ഞ മാര്വ്വിങ്കല്! 

ച നാവുകൊണ്ടുചൊല്ലാവതീന്മേല് നി-നോവെന്പോേക്കായേററല്ലോ 
ഈ വിധംസ്നേഹംജിവനാഥാ!-ഈ ഭൂവിലാക്കുമില്ലഹൊ!- ആക്ഷ. 

നിങ്കദലേക്കെന്നെ ആകര്ഷിപ്പാനായി_രോഗമാം നിന് ദൂതനെ 
നിന് കരത്താല് നി എങ്കല് അയച്ച-നിന് കൃപയ്ക്കായ്സ്കോത്രമെ. 

ി ആകര്ഷാ: 

8 നി൯ സ്വരൂപത്തോടനു രൂപമായ്-വരുവാന്൯ നാളില് നാളില് 
ചൊരികാത്മാവി൯ വരങ്ങള്. എന്നുംനിറവായ്നീയെന്നുള്ളില്- 

ആകർഷി: 

ട് ജിവനുക്ളൂതാം ദൈവവചനം.സവ്വനേരവുമെന്െറ 
പാവനാഹാരമാവതിന്നെന്നും.ദിവ്യകൃപ നല്ലക_ ആകർഷി 

൫ ഉന്നതത്തില് നിന് സന്നിധൌ വന്നു-നിന്നെ ഞാന് കാണുന്നേരം 

എന്നില്ഉണ്ടാമാനന്ദമവണ്ണ്യയം-എന്നുമെന്നേക്കും ഭാഗ്യം! ആകരര്ഷി: 

യുദ്ധകാലപ്രാത്ഥന। 

൭൫0 ഹിന്തുസ്ലാ൯ ആദിതാളം 

പല്ലവി 

യേശുപരാ! എങ്ങും നല് സമാധാനം 

ഇക്കാലം അരുള്ക പരാ! 



6 ് 

ന | 

1൭ 

[നി 

യുദ്ധകാലപ്രാത്ഥന 28 

ചരങ്ങങ്ങള് 

നാശമുള്ള പാരില്-നന്മനിറച്ചിടാ൯ 

ആശിച്ച വന്ന നാഥാ!_.പാപനാശകാ! ദൈവജാതാ!--- യേശ്തു. 

പാരില് സമാധാനം..പക്ഷമാം നല്ദാനം 

പൂരിപ്പാ൯ വന്ന ദേവ!_രക്ഷ പാരില് പകന്ന ദേവാ! യേശു 

ചോരയൊന്നിതനീന്നു “തന്നേ അവര് തമ്മില് 

ഏറെശഗല്യം ചെയ്യുന്നു -ക്രൂര പോരില് പലര് ചാകുന്നു... യേശു. 

സാരമററതായ-സംഗതിയാല് തുള്ളി 

ഏറെപ്പേര്ചാകുന്നയ്യോ-പേയുംഏറെ-ജയിക്കുന്നയ്യോ? ---യേശു 

വൃദ്ധര് ക്ഷീബര് ഏറെ_മക്കുള് ഭാര്യമാരും 

അത്തല്പെട്ടന്നിതാലേ -ദാരിദ്രയത്തില് പെട്ടന്നിക്കാലം--- യേശു 

ഏതും യത്മെന്വേ-ഏറെപ്പേര് ചാകുന്നേ! 

പാതാളത്തില്ചേരുന്നേ-അതാല് വേതാളം മന്തെളിയ്യന്നേ!യേശു. 

യ്യദ്ധം ശണ്ണ നിക്കി-യോഗ്യസമാധാനം 

അത്യാവശ്യം തന്നിടാന്-എങ്ങും സത്യാനുഗ്രഹംകൂടാന-_- യേശു. 

ചു. 

ചുന 1൦ 1റനാിദിഠന൩ ല് ൧ സ്ധഥ൦൦.. 

പളുളിക്കു കല്പിടുക. 
361 

പാ നരനു ത്രിയേകനേ?! എഴ്ണന്നരുള്ക! കം 

പല്ലവി 

ചരണങ്ങള് 

സേനദൂുതസേവിതാ!ബഹു-വാനലോക നായകാ! 

ഗാനപോടുംദഭാസര്-നുട്ടവില് നീ-വാ പരാപരാ! മൃപാകരാ!-വാന്ദ 

ഒന്നുപോലെ എങ്ങുമേ ന്നിറ-യുന്ന ശ്രേഷ്ഠ വമേ! റ 

നിന്നു വാ കസ; ര-നട്ടവില് നീ-വാ പരാപരാ! സവ്യവേശവരാ!_ 

വാണ: 
തുന്നു കല്ലിട്ടന്ന നിവതിത-മന്ദിരത്തി൯ വേലയെ 
വന്നനുഗ്രഹിക്കു കൃപക്കടലേ-പരാപരാ! മഹേശ്വരാ! ല്യം വാന 



230 പക്കിപ്രതിഷ്ഠ 

4 ജ്ഞാനഭായ്യയാം ൩ യുടി. ഫഥാധമാം ക്രിസ്നേശുവേ! 

വാനത്തില് വിന്നി നരു.പണി മടത്താനെഴ്ന്നരുള് കൃപാസനേ -- 
വാന 

5 പേയിന്നാല ങ്ങക്െ എല്ലാ രി ഇച്ലാതെ ആ ഒക! 
നി ഇഹത്തി..ലന്നും-ഭധിക്ക നം ശീ യഹോവയെ മഹോന്നത!---- 

വാന. 

€ ഭക്തരാം റല്ശിലകളാല് ഇങ്ങ. രദ്ധധ്ഞാ നമന്ദിരം 
ശക്തനെ തുധത്തി ഇതിന് വധി നെമ മഹാദയാപര:!__ വാന: 

7 താതദ്മാത മാത്മനേ! ജഗ_ന്ന ധാം മിയേക3ടല്് 

മോദദമാട്ടദാസ റിടഡില് വ- നിട ണം മഹാതേജോമയാ?__ വാന 

ാ൦ഠക്ഷിന ധ് ൭ ഠ്യ. 

പൂളിപ്പതി ഷ്ഠ. 
൭൭2 ശങ്കരാഭംണം ആദിതാളം 

പല്ലവി 

പരലോകാധ്പവേ! പരേ! 

വരണം തിരു ഭവനേ... 
അനുപല്ലവി 

പരനേ! കൃപയായ് തിരുമന്ദിരത്തില് 

ഇറങ്ങി ആവസിക്കണമെ! - പരനേ. ൨൨ 

ചരണങ്ങള് 

3) പരത്തിലും ഭൂമിയിലും -ഇതെന്ന്യേ പല ലോകങ്ങളിലും... 

ഒരുവിധം നിറഞ്ഞും. ഒന്നിലും അടങ്ങാട 

തുന്നതനായവനേ!---പരനേ! ഖ് വര 

2 അടിയഷക്കീ: യാലയത്തേ-ലഭിപ്പാ൯ ഇ ഇടവരുത്തിയ നാഥാ... 

അടിമകര് നിന്നെ-അടിതൊഴുതിട്ടന്നേ 

അംഗികരിക്കണമേ.- പരന്-- വമ 

3 തിരുകൃപ തിരുബലവും-ദയയും-തിരുമഹിമയ്യം ക്ഷമയും... 

പരിചപൊട്ട പരനേ! - അരുളിയാലയത്തില് 

നിറച്ചുവെച്ചീടണമേ--പരനേേ-- വക 



പമളിപ്രതിഷ്ഠ ഉൽ 

സ്ൂതിജപം തിരുധ; നം “സംഗം 

ഇതുമുതല് നിന്ഭവനേ....അ മിഭ ക്തിയോട്ടം 

ശ്രദ്ധയോട്ടം നടപ്പാന--യുമിലധിവ. സിക്ക ണമേ.പരനേ! പര 

നീതിയെ ധരിച്ചവരായ് നിന്ദ്ധസര്൪ 

നിന്തിരുസേറ ചെയ്താന് ,...നീ ദയയേ ടെ-നിത്യമീസഭയില്- 

നിന്കൃപ പകരണമേ! ..പരനേ! പര 

അനുതപിച്ചിട്ടവാനും- മേചചനം അനുഭവിച്ചിട്ടവാനും... 

മനസ്സമാധാനം -പല ലഭി പാനും 

കനിവായ് ഈ സമയ്--പരറേ! പര 

383 
3 കത്താവ! വരേണമേ നിത്മക്കര് മദ്ധ ത്തില്! 

ആരിഷം നല്ലേണമേ ൭9 അവ യത്തില്! 

, ഈ പുതു ദൈഖാലധം നിന് നാമകിത്തിക്കായ്! 

പ്രതിഷ്ഠ ടന്നു വയം നിര് ദാസന൯ൂലമ്വയ ! 

9 ഈ ആലയത്തെ നന്നായ് ശുദ്ധീകരിക്കേണം! 

നിര്വിത്തധാവയധായ് കത്തവ! ആനെ 

നി ഇതി൯വദാദമപ!ആ ൭] പ മിദക്കനം! 

നിന്മക്കളിന് ഉതവി എം നീ ആകണം! 

3 ഈ ആലയം ആകംനാ പ്പാതഥനുനില ലം]. 

പാപികര്ഒേന്നടംകംനംമാരിയ ഹൃദയം! 

നിന്വചനം കേസഒ നം നി ന്മക്ക ഉളു മപ്പാഴ്ചം! 

_ ശുദ്ധിയില് വകൂരേന്നം ശോഭിപ്പാ൯ എപപ്പോഴ്ചം? 

4 ഈ ആലയത്തില് നിത്യം നിന്സ്കുതിപൊങ്ങണം 

നിന്നാമം സദാസ്തൂുത്യം മാനസമോഹഫഹനം! 

മേല്ലോകത്തില് സി ന ദുതര് നിന് നാമത്തില് സ്കൃതി - 

'പാടുംപോല് ഇങ്ങും ഭക്തര് ചൊല്ലേണം സന്നുതി! 

3 ഈ ആലയം സ്വദ്നത്തിന് വാതില് ആയിടണം! 

ഇങ്ങു വിശുക്ധതത്മാവി൯ ആ രിരവഷം വേണം! 

ഈ വാതില്ലല് നി൯മക്കള് നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോള്. 
നീ കേട്ട സി൯വരങ്ങള് നല്ലിവാ ക്രിടപ്പോള്! 



28% യാത്രാഗീതങ്ങള് 

6 നി൯ വിശു ദ്ധസംസഗ്ലു: ഇങ്ങുണ്ടാകണമേ! 

നി൯മക്കള്ക്കുള്ള സ്വഗ്ഗം നീ തന്നെ ദൈവമേ! 

നിന്മക്കള്നിന്നോട്ടം നീ നിന്മക്കളോട്ടമേ 

സസേശ്ശും ഇങ്ങുചെയ്ക കത്താ! എന്നേക്കുമേ! 

3 ഈ ആലയേ നാള്തോറും നിന്മക്കള് വര്ദ്ധിച്ചു 

തിങ്ങീടേണം. ഏല്ലാവരും ഭേദങ്ങള് വജ്ജിച്ചു 

“ ജാതികളി൯ സമൂഹം ചേന്നിങ്ങു സവ്ൃദാ 

പുകഴ് ത്തേണം  നിന്നാമ സന്തോഷമായ്: പിതാ! 

യാത്രാഗീതം 

384 ഇംഗ്ലീഷ് 
ഞങ്ങള്മദ്ധ്യ വന്നു കത്താ സമാധാനം തന്നരുള്ക 

തദ്മില്പിരിയും ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്ക നാഥനേ! 

നല്ലരക്ഷകാ! ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്! അന്ത്യനാള്വരെ! 

നന്മചെയ്തു നാടെങ്ങുമേ സഞ്ചരിച്ച നല്രക്ഷകാ! 

ഞങ്ങള് പോക്കും വരവുമേ എന്നാളും കാത്തരുളക! 

ഇത്രനാളും സന്തോഷമായ് പാര്പ്പാ൯ കൃൂപനിന്ദാസക്കു 

നല്ല3യനിനന് സ്നേഹത്തിന്നായ് ചൊല്ലുന്നു സ്ത്ോത്രംനിനക്കു 

നിന്മഫത്വമാം വേലയേ നിന്ദാസര് ഇങ്ങുചെയ്തതു 

നിന് അന്ദഗ്രഹമാരിയെ നീ അയച്ചു വാഴ്ത്തിടടക!-- 

യാത്രചെയ്യും നിന് മക്കളെ ആപത്തില്ലാതെ കാക്കണം 

നിന് ആവിയി൯ വരങ്ങളെ കൃപയോടെ നല്ലിടണം!-_- 

സന്തോഷം സമാധാനവും ഇങ്ങുവസിപ്പോക്കരുള്ക 

കഷ്ടത നാനാരോഗങ്ങള് പററാതെ നിത്യം താങ്ങുക-- 

ഉണ്ടൊരുസ്ഥലം അവിടെയില്ലൊരുനാളം പിരിച്ചില് 

ചഛേക്കെങ്ങളെ നിന് നകടേ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങു കരച്ചില്! 

തമ്മില് സന്തോഷിച്ചീട്ടവാ൯ നല്ലേണം കവ ദൈവമേ! 

വിണ്ടുംതുമ്മില് കണ്ടിട്ടവാന്റ സംഗതി നല്ലിടേണമേ-- 

വേണ്രാജ്യത്തും ദൈവമേ! നിന്സുവിശേഷം ഘോഷിപ്പാ൯: 

നല്ല നല്വരം നല്ലിടണമേ എല്ലാരുംരക്ഷപ്പെടടവാന്:--- 

നല 

നല്ല 

നല്ല 

നല്ല 

നല്ല 

നുപ്ര 
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3813 ഇംഗ്ലീഷ് - 
കാണും വരെ ഇനിനാം തമ്മില് - കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവം 

തര്ദിവ്യനടത്തിപ്പാലെ കാത്തു ചാലിക്കുട്ടെ നിങ്ങ 3 മള! 

ഇനിനാം ഇനിനാം.....ം 
യേശ്ുമുന് ചേരും വരെ 
ഇനിനാടേ.൯। 

ചേരുംവേരൊ പാലിക്കട്ടെ' താന്! 

കാണുവേരെ ഇനിനാം തമ്മ 11) തിരുചിറകിന്കീഴില് 
നല്ലി എന്നും ദ്ദിറ മന്നാ, കാത്തുപാലി 39െ നിങ്ങഖെ! ചി നി 

1! കാണുംവരെ ഇനി നാം തമ്മില് ത൯ തൃക്കരങ്ങളില് ഏന്തി 

അനത്ഥങ്ങളില് കൂടെയ്യം കാത്തുപ ലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ )_ ഇനി 

കാണുവേരെ ഇനി: നാ തമ്മില് ി സ്ഫക്കൊടിയതിന്കിഴില് 

മുത്യവീന്മേല് ജ്യ; നല്ലി കാത്തുപ ലിക്കമട്ട നിങ്ങളെ [__ ഇനി 

386. ഫിത്തുസ്ഥാന് : 
പല്ലവി 

ഇന്നിങ്ങെഴന്നു വാദയ-ഈശോ! 
ഇമ്മാഅവേലേ! നിയ! 

ചരണങ്ങള് 

വള്സില്നിന്നടിയാക്കായ" വരഞ്ഞു യാത്രചെയ്കോനെ! 
പൊന്നിീശോ! ഗുണവാനേ! സ്വാധര്! 
പോരരുന്നടിയാര് നിന്നെ 

! 

ഇന്നി 
ഗമനം ആഗമനുവ്യം കു നിഞ്ഞുനടത്തണമേ! 
ഷമയോടെഴചന്നു വായെ-സ്വാമി! സഭലനയ യുള്ളോനേ!... ' ഇന്നി 
ഇന്നി ഭവനം വിട്ടു യാര്ൂ ചയ്യുന്നവക്കു 
നന്നേ നന്മകുള്തായേ.സ്വാമ ! ൯൩ ൭൯നി മാവലായേ?--- ഇനി 
ഇങ്ങു ഖസിപ്പവക്കും യേശു നീയേ ശരണം! 
ഭഗിയായ് പാലിക്ക ന്നും. സഡചാമ'! പല 2കള്്നല്ലേണം- ഇന്നി 
പാപപരീ രൂ ലി 3 

വപപരാക്ഷ മരം വ്വലു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും 

കേവലാംഅൂക്ക തെ.സ്വാമീ! കൃപാ ദ്മാശ്ശകൊള്വാന.ം ഇന്നീ 
നി 



ഴ്: 

 ആണ്ടവസാനം. 
പു കടു 
 ഒരാണ്ടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു അതിനാല് ഞങ്ങ ൪ ഇവിടെ 
,യഹോവയോട്ടപ്പാത്ഥിച്ചു,ഘോ ഷിക്കും,തഐെ. സ്ലൃതിയെ 

ഗുണങ്ങള് ഏറെനുക്കു തൃകെക്ക 21ല് നിന്നു ലഭിച്ചു 

ശരിരസാഖ്യബേലവും ധാരാളം ധനധാന്പവും 

കാലാകാലം നല്മഴയും ഫലം നല്ലംവെയിലതും 

തണുപ്പിക്കുന്ന മത്ഞതും ക്കൊണ്ടു നാം തന് കൃപയാല് .. 

ഇവററിന്നു നല്സ്ത്ോത്രങ്ങള് ആകാരവേരെകേടട്ടെ! ” 

സ്വഗ്ലത്തിന് ഗായകസംഘം ഭൂതലസ്ത്റോത്രം കേള്ക്കട്ടെ! /. 

ഒടുദദധാര ലോകത്തെ, സ്നേഹിച്ചു പുത്ര നാര രന രക്ഷയ്ക്കും 

വി വരങ്ങള്ക്കും ത്രിയേകുന്നു ഹല്ലേലുയ്യാ! 

ടി 

[൦2 1൮7 ൬൦൮൦ ൩ 11൮ മോ. 

388. 
ഇന്നുതിതം വര്ഷത്തില് തന്ന എല്ലാ നയ്മഷ്ക്കും 

ദൈവനാമത്തിന്നിപ്പോള് സ്വം ചൊല്ലന്നേ ഞങ്ങള് 

ഈ ആണ്ടും നി നടത്തി ഈ ഉലകാം ഭവനത്തില് 

ക്ഷിണിക്കുന്നെന്നായപ്പോള് ക്ഷണം താങ്ങി ഞങ്ങളെ 

നിദ്രകൊണ്ടോരെത്രപേര്? പുത്രദു:ഖം ആക്െല്ലാം? 

ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ എത്രക്ഷേമം കാത്തു നീ? 

ഇന്നിതാ! ഒരെബനേസര് നന്ദിപുണ്ടനാട്ടന്നേ! 

എന്നും മിസ്തയായി ണി ഇന്നേപ്പോലിരിക്കണം! 

ലോകവാഴ്ചതീന്ന മേല്ലോകത്തില് നിനനാമത്തെ 

ദുതരോട്ട ചേന്നെങ്ങള് സ്തൃതിപ്പാനരുള് കൃപ! 

. പുതുവര്ഷം കാണുകില് പ്പതുജീവനും നല്ക! 
ശുദ്ധത വിശ്വാസവും ശൃദ്ധാത്മാവിന് ദാനവും! 

പിഷ്ട്്ക -- 



൨ഠ൭൧ ൨ 110. 

ആരാധനാമംഗളും 

389 പോത്രഥീസ് ഏകതാള 
അനുഗ്രഫമത്തവടെ ഇപ്പോള്_അയന്ത്രു 

അടിയാരെ.ധ ഹോവായേ! 

മനസ്സ്റലി-വുടയ മഹോന്നത പരനേ! 

വന്ദനം നിനക്കാമ്മീ൯ 

2 കരുണയി.ന്നാസനത്തില് -നിന്നു 

കുപ അടി-യങ്ങള് മേല് 

വരണം എ-ല്ലായ “പ്പൊഴ്ചം ഇരിക്കണം._രപേകള് 

വന്ദനം നിനക്കാമ്മിന് 

3 തിരുസമാ-ധാനവാക്യം അടിയാ൪ 

സ്ഥിരപ്പെടാ൯- അരുള്ക: ഇപ്പോള് 

അരുമയേറും വേദമരുളിയ പരനേ! 

ഹാലേലുയ്യാ! ആമീന് 

[12147157 11൩൦. 

തആആല്യഫലപ്പെരുനാഠം 

മ മണിരാഗു തആൃദിതാഉം 
ഞങ്ങളുടെ ്ശിമേത്ത്്യം 

ഭംഗിയായ്ക്ങ്ധിപ്പിച്ച-ദേവാ! 
തിങ്ങിയമോദമോ ടിന്നടിയാര് സ്തൃതി 
തന്നിട്ടന്നാദരവായ്! 

£ മുന്മഴ പി൯മഴ വേനലതെല്ലാം 

നന്മയോടെ പകന്ന-നാഥാ! 
ഇമ്പമോടിഫലമുലധാന്യാദികള്ന് 
നിന് പാദേ ചേത്തിട്ടന്നേ! 



൭92 

൧ 

ആദ്യഫലപ്പെരു നാള് 

പലവിധ ധാന്യങ്ങള് വിളഞ്ഞു നിറയട്ടെ 

മലകള് നിലങ്ങളെ ല്ലാം_.അതു 
വിളുയട്ടെ ബഹുദമനി ഒഴിയട്ടെ ക്ഷാമവും 

തെളിയട്ടെ നിന് മഫത്വം! 

. അറകള് നിവയട്ടെ ധാന്യങ്ങളാല് ഗൃഫ- 
 മുറികശ ഫലാദിയാലും “നാഥാ! 
ആനന്ദം തൂുകാട്ട വീടുകള്തോറും നിന് 

ദാനങ്ങതുധല് ദിഗവും! 

ഞങ്ങമട ആട്ടകമായിരമായ് പെരു. 

കിടണമെ പരബെെ! പശു- 

ക്കൂട്ടവ്യമായിരമായിരമാകട്ടെ 

. നിന്നനുഗ്രഹത്താമലെ! 

ഏകകുമാരനെ ഏഴകള്ക്കായ് അന്ന 

ദാനമതിശയമേ-ഇതി_. 

ന്നേതു തരുന്നിന്നീ പാപികള് ദൈവമേ! 

ഏഴകള്ക്കേക്കമില്ലേ! 

ചൊല്ലിക്കൂടാത്തൊരു ദാനത്തിന്നായ് നീന- 

ക്കുല്ലെലുയ്യാ പരമ്പെ-സ്തൃതി 

ഹല്ലെല്യ്യാ ഇന്നും ഹല്ലെലൂയ്ാ എന്നും 

ഹല്ലെലുയ്യാ സതതം. -, 

തിരെ നിസ്സാരമായുള്ള ഈ ഞങ്ങടെ 

കാഴ്ണകൈക്കൊള്ളണമേ- ഇപ്പോള് 

ഈററമത-കുമയഗ്രഹങ്ങള് ഏകി 

പോററിടണം പരനേ! 0 

ഞങ്ങളിതാ ഇന്നു ഞങ്ങളെത്തരന്നയും 

മാഗേളമായ ത്തല്്ന്നേ!_ജിവ- 

സയ്യേതയ ഗമായുന്നതാ! ഞങ്ങളെ 

അംഗാികരിക്കണമേ! വ് 



സങ്കിത്തനങ്ങറാ. 

391 ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാള 
നി 1 യേശുവിന്െറ ആട്ട ഞാന്.അവനിടയന് എനിക്കു 

അതുനിമിത്തം യേശു വിലോ-ചോരാതെയാകയില്ല ഏതുമെനിക്കു 

ജീവ പരിപാലനത്തിന്നു-ശാന്തമാം 

മുലവും നല്ലിയേ.മേപച്പിലിന്നിടംവാടാതതും 

ഉതെളിവായ് കാട്ടിയേ നലമോടെയരുളി നീട്ടിയേ 

അരികിരുനിന്നുപാലിച്ചു.- രാപ്പകല് ദിനവും പോററുവോന് 

ശീലക്കേട്ടള്ളതും അവനാകെയകററുവോന്--- 
ര ര്& 

“2 അവനെന്െറ ആത്മാവെ.അ രനദിനവും നാരത്തില് 

വഴിയില്നിന്നു ടാററിയവന് -ത൯നാമംമൂലമെന്നെ നീതിവഴിയില്.. 
മെയ്യായ്നടത്തീട്ടന്നു എന്നാല് ഞാനഹോ! 
മരണഛായയിന്വക്കത്തും നടകൊണ്ടിടിലും 
ഒരുദോഷാല് ഭയംവരു വവതു നഹി മെ പാക്റലിലും 
അമലപരാനാഥമ്പേട- ആദരവെനിക്കായുണ്ടു നീ 
ആശ്വസിപ്പിക്കും-തവ വടി ശാസനകള് എന്നെ 

൪ പരനേ! എന് മുമ്പില് നീ_പരിചിലൊരു മേശയെ 
രിപൃഗണങ്ങള്സന്നിധിയില്ം-തയ്യാറാക്കുന്നു ണയ ശിരസ്സിരനു. 
ആകെയഭിഷേകവും ചെയ്തിട്ടന്നു എന് 
പരനാത പണ്ണുമായ് വക്കോളം പാത്രം പാനീയ ത്താല് 
കവിഞ്ഞീട്ടനം എന് ദിനമതില് മുഴതും ആയ്യസ്ത്റില് 
കനി൨ മെന്നെ ന൯൩യ൭൦ ചാറവെ തുടരും സിശ്ചയം 
ദൈവത്തി ൯ വീടതില് അഹം വാണീടുമെന്നുമോ' 

332, മുഖാംി അടതാള€ 
1 എന് യഹോവായേ! പാപിക്കാശ്രയം 

സി ടെ തിരുപ്പാദമേ- ഇപ്പോള് 
എന്നെ നീന്തിരു നീതിയാല് രക്ഷി. 
ച്ചെന്നും താങ്ങി പാലിക്കുക! 
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പൊന്നേ! നിന് ചെവി ചായിക്കേണമേ 

എന്നിലവിളി കേട്ടിടാന്_പാപി- 
പോവതിന്നൊരു പാത മററില്ലേ 

പാപികള്ക്കു സങ്കേതമേ! 

നീയെന് പാറയും കോട്ടയും എന്െറട 
പ്രിയപാലകനും ആകയാല്..യേഡ്രമ 
നിന്നുടെ നാമം ഓത്തു പാപിയെ . 

ഫ്ലൂന്നും താങ്ങ। രക്ഷിക്കുക! 

സവ്വലോകങ്ങള് താങ്ങുന്ന ശക്തി 
സവ്ൃമുള്ള താക്കെകളില് ഏക 

സുത്യദൈ വോ! ഞാന് എന് മുമവിയെ 

നിത്യം ഏല്ലിച്ച പാക്കുന്നേന്! 

ദു:ഖമേറുന്നു ദൈവധേ! എ,നന്െറ 

പക്കല് നിന് വ കാട്ടുക.മഹാ 

ദുഷ്ടനാം മകനായ പാപിയെ 

ഇഷ്ടപുത്രനാക്കേണമേ! 

എന് അക്ൃതൃത്താല് ദേഹം ജിവനും 

ഒന്നുപോല് ക്ഷയിച്ചീട്ടന്നേ - ചുററും 

ഇങ്ങു വൈരികള് കൂട്ടന്നേ.മു 0൨൦ 

ഭംഗം പചെയ്യാനെന് ഗോഭയെ! 

ജീവന്ഭാഗ്യവും പാപിക്കുളല്പവ 
ദിവ്യകൈകകില് യേഥ റേ!- ആത്മ 

ജീവനും സവ്ൃഭ ,ഗ വയം നല്ല 

പാപിയെ രക്ഷിക്കേണമേ! 

08.0 ണ് ഖണ്ഡങ്ങള്. 

ദ 
1 മഹിമാസനനാമഖിലേശന- 

ഞ്ങെഴന്നേല്ലയയിൽല് തനുടെ വെൈരികള്ഗ് - 

ചിതറീട്ടമവന്ര് തിരുമുന്നില് നിന്നു പകയാളികളോടിട്ടദമ[ 

പുകപ്പോലെ. നീ അവകര പാറവുമേററവും ദുഷ്ടരഫേ ! 

തിരുമുന്നിത്ം അഴിഞ്ഞീട്ടം മെഴ്ുകുരുകും നികര് തീ മുന്നില്. 

തിരുസന്ന യിയില് സന്തോഷിക്കും നിതിയ്യള്ളോ൪ 

അവരുല്ലസിച്ചാനന്ദിച്ചിട്ടമേററമഹേ?/ 

പരന്നു പാടിട്ടവിന്-കിത്തിച്ചീട്ടവിന് തിരുനാമം! 



 സമ്മീത്ത്രങ്ങള് 995 ്ു 

9 വഴി ചെത്തി നിങ്ങള് വെട് പ്യാക്കുവി൯ 

വനമാഗ്ലമതായെഴ്ചന്നള്ളന്നവന്നു % 

യാഫെന്നവന് തിരുന്വധമഫ്വോ! തിരുമുന്നിലങ്ങല്ലസിപ്പിന് | 

പരിശുദ്ധ- പാര്പ്പിടത്തില് നാഥനനാഥരിന് താതനവന് 

വിധവകളി൯-വിധികത്താ കുടിധിരുത്തു നവനേകാകികളെ 

അവന് ബദ്ധരെ ശ്രീത്വത്ത।ല് പുറപ്പെടടവിക്കുന്നോന് 

വരണ്ടിടത്തേ വസിപ്പു മത്സരക്കാ൪ 

പരന്നു പ 10 - കിത്തിച്ചീട്ട ൮ 1൯ തി മനാമം! 

3 നിഖിലേം ! നിന്െറ ജനം മുന്നില് നീ 

നടന്നു മരുമാ(മായ്ക്കോക യില് കള് 

 പരനിസ്രയേലിന്നധിപന് തിരുമുന്നില് സിനായില്തന്നെ .. 
പാരിളകി-വാനങ്ങളം ഉന.തയ്യൃന്നില് ചൊഴിഞ്ഞിത മഹാ! 

മഴ നിറവാ-യ് ചൊരിയിച്ച തളന്ന നിന്നവകാശം നീ നിവിത്തി 
തിരുസംഘം കുടിയേറിയ സ്ധാട്ടില് ദൈവമേ! നിന്െറ 

ദയയലെളിയവക്കു പാര്പ്ല്യൊരുക്കി 

പരന്നു പാടിട്ടവി൯.കീത്തിച്ചിട്ടവിന് റ്റം! 

4 പരമേഗാനഹേ/! മൊഴിയേകുന്നു 

ജയവാഴ്ത്തികളോ ബഹുസൈന്യമേ 
പടമന്നര് വിരണ്ടോടി വീട്ടിലിരുന്നവളപപ തം പങ്കിട്ടമമ! 
കിടനക്ടവെ-കിടന്നെങ്കില്ം വെള്ളിപൊതിഞ്ഞുള്ള പ്രാക്കളോട്ടം 
പൈംപൊന്നിന്- പ്രഭ പൊതിചതമ ചിറകുകളോട്ടം നിങ്ങള് സമ. 
സവ്പവല്ലഭന് മന്നവന്മാരെ ചിത. ഒന്നാള്  മാകുമേ 
രല് മാന ഫിമംപോലെയതില് വെഞ്ചഡാകും 
പരന്നു പാടിട്ടവി ൯കിത്തിച്ചീട്ടവിന് തിരുനാമം! 

* മലബാശാന് മലപരമേശന!ന് 
മല, ബാശാന് പല കൊട്ടമൂടിക മൂളുള മല, 
കൊട്ടമുടികുളുടെയ ശിഖരികമെ പര൯ന്തനന്െറ പാര്പ്പിടമായ” 
ആശിച്ചുള്ള-ശൈലത്തോട്ട എന്തിനു സ്തൃദ്ധി ചചീടടന്നു നിങ്ങള്? 
എന്നുമതില് -മന്നനഹോ! വസിക്കും താനുമെമ്പാലൊ ദേവരഥങ്ങള് 
ഇരുപതിനായിരം രടിച്ച ലക്ഷങ്ങള് തന്നേ 
ദേവനുണ്ടതില് സീനായില് ശുദ്ധസ്ഥലത്തായ് 
പരന്നു പാടിട്ടവിന് _കീത്തിച്ചിട്ടവീന്൯ തിരുനാമം! 
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8 ഉയരത്തിലേക്കു പരമോന്നതാ! 

ഉുയമോട്ട ഭവാ൯ കരയേറിപ്പോയിട്ട തിം 

തോററവരെ കെട്ടി മാനുഷരോട്ടം മത്സരധമാരോട്ടം 

ദാനങ്ങളെ--വാങ്ങിയതും യാഹെന്ന ദൈവമതായ്യസിപ്പാന് 

ആകുന്ന നാള്_തോറുമവന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാക നമ്മില് 

ഭാരം ചുമത്തിയാലീശന് തന്നെ നമ്മടെ രക്ഷ 

യേശു നാമത്തിന്നു ജയം ജയമെന്നഹോ! 

പരന്നു പാടിട്ടവിന്-കിത്തിച്ചിട്ടവിന് തിരുനാമം! 

താക 1 

394. കാമോദരി തആദിതാള; 

പല്ലവി 

തിരുഖ്ചെവി ചാ യിഃക്കണമേ ദരിദ്ര നാമെ൯.-- 

കരപ്ചിലും നി കേട്ടിടേണമേ,.ം 

അരുചചല്ലവി 

വപരത്തില് ദൂതരി൯ പാട്ടകള്_പപരുത്ത മോദമായ് കേട്ടിട്ടം 

പെരുത്തുയന്ന ക്രിസ്നേശു വേ! - നിറഞ്ഞുസങ്കടമാകയാല്--- തിര 

ചരണ ങ്ങള് 

“മ ശ്രതണമെന്നു നി൬ന്വിീഴന്നേന്-ചരനേ എന്ന 

ഒരിക്കലും നീ കൈര വടി യല്ലേ!- രാരോ ദിറവും 

ഇാന്നുഞാര കരംതതിട്ടന്ന'ത.-ഉറനുത്താ 8 പഠറഞ്ഞിട്ടന്നിതാ 

ഉരുക്കമുള്ള എന് നായ൭'-പെ വറുക്കുകെന് പിഴയാകവേ._തിത 

“2 നിലവിളിക്കുന്നേന് അടിയന് -നീ കേള്ക്ക ന്നമമ! 

വലിയവനാമെന് ത വുറാദസ്.റിചവയുഃയുാ! 

അ പാന് വിന് രപി്യനനംരകലെ ചടി പ്പിടന്ദത 

സ്ഥലത്തില്വന്നെന്ജപത്തിനു-ച ലംനീകല്ലിച്ചീടേണമേ-തിര 

“3 വിനക്തുല്യം ദൈവങ്ങ ഭിദല്ല!- നിന്ക്രിയയെല്ല 

നിനച്ചറിവാന് ബുദഭ്ധിമാനില്ലേ'-മന്ന വനിദശ ], 

മനസ്സറലിഞ്ഞിടണം പരാ!_അന൯ ശഹിച്ചീിടന്നം പര് 

അനത്ഥന്ാളായിതേ പരാ- നിനക്കഭയം,, വിഴുന്നിതാ)---. തിത 
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൪ പെരുത്തു പാപവ്യാധിയെന്നുക്ളില് -നി൯ നുന്മകള്ക്കു . രു 

ഒരിക്കലും ഞാന് യോഗ്യനല്ലയ്യോ! -എന്, രക്ഷിതാവേ! 

ചെരുത്ത നന്മയാലിതാ-വരുത്തമുള്ളേ രടിയനെ ൂ 

നിറുത്തി നിന് മുന്വരും വരെ-കരത്തി നാല്. താങ്ങിദേണ്മമ! തിരു 

ന] 

റ 00 സച ൭൭൯൦ 
ടട 

ഭട. പന്തുവരാളി ി  അടതാള ലാപ് 

; :ു . പല്ലവി [ര പ ക കന. റിക 

വരുവിന് നാം യഹോവയ്ക്കു പാട്ടക' രക്ഷ 

തരുന്ന ജീവപാറയ്ക്കാത്തീടക! ദ്ര 

ഏം അനുപല്ലവി ്് 

തിരുമുമ്പില് സ്കൂതിയോട കട വായ് ചെന്നു നാമെല്ലാ. റ: ി 

വരും സങ്കിത്തവസങ്ങളോ-ടൊരുമിച്ചാത്തു .ഘാഷിക്ക ജമ , വിര 

ചരണങ്ങൾ റ 

] യഹോവായായവന് മഹാദൈവം- അവന് 

സകല ദേവകള്ക്കും മേല് രാജന്! 
മഹിയി൯ ത ണിടങ്ങ ഒവന്െറ- കയ്യില് 

മഹിധരോന്നതങ്ങളും തന്െറ 

മഹോദധിയ്യമവംന്െ  വകയാകുന്നു താനുതു 

പടപ്പിതു കരയേയ്യം-മഹാന് കൈകള് മനഞ്ഞ മതു ' ഖര: 
8 വരുവിന് നാം തൊഴ്തു വന്ദിക്കുക - ദേവ 

_തിരുമുന് ചെന്നു നാം മുട്ടകത്തുക! 8; 
പരന് നമ്മെ പടപ്പവനാക വാല്.തന്നേ 
പരന് നമ്മുടെ ദേവ നാകുന്നു! 
കരുത്തന് ശേച്ചിലില്് ജനം_കരത്തിന്നാടകള് നാം തന് 
സ്വരത്തെനിങ്ങളിങ്ങ ൩സ്വരത്തോടിന്നുകേള്ക്കുവിന്!-- വരു 

3 പൊരുള് വിവാദമാം മെറിബായില്ലം.അത്ഥം ൽ 
പരിക്ഷയാകുന്ന മസ്സാനറളിലേ 
മരുഭൂ വിങ്കലുമെന്നപോലവെ. നിങ്ങള് 
കഠിനമാക്കരുതുള്ളമന്നെന്െറ 
കരത്തില് വന് പുവൃത്തികള്_മരിച്ച നിങ്ങളിന്നച്ഛുര് 
ദര്ശിച്ചാറെയുമെന്നെ_.പ രിക്ഷിച്ചങ്ങു ശ്വേധിച്ചു.. വരു 
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4 എനിക്കു നാല്ലതാണ്ടാവംശത്തൊട്ട രസം 
ളുനിച്ചരീല്ലായവരുള്ളില് തെററ൩൬൩൨ 
ളനവുമെ൯ വഴിയറിയാത്തോരു-മെന്നു- 
മൊഴിഞ്ഞെന് സ്വസ്ഥതയിങ്കലായവര് ് 
അണഞ്ഞുള്പ്പുകയില്ലെന്നു - ചി നത്തോടാണ.യിട്ട രന് 

ദിനമെന്നും ത്രിയേക വണങ്ങി വാൃപ്ിടാമാമേന്ട വരു 

396 96-ാം സങ്കീത്തനം ഏകതാളം 
പല്ലവി 

പാട്ടവി൯ സകല ഭൂമിയേ! ദേഖന്ന പുതിയ പാട്ടായി പാട്ടവി൯ 

നാഥന്ന് പാടി-നാമം വഴ വിന്! നാള്തോറും തന്െറ 

രക്ഷയെ വ. യിപ്പിീന്! 

ചരണങ്ങള് 

യ് ജാതികള് -അറിവതിന്നു തന് മഹിമയെ 

സകല ജനങ്ങ ളോട്ടം ത൯.അതിരയങ്ങളും വിവരിപ്പീ൯! 

എന്തെന്നാലവ൯ വലിയവന്ന- ഏററവ്യം സ്തൃതി-ക്കേററവന് വാനം 

ഭൂതലങ്ങള്ക്കു -നാഥന്നു നിങ്ങള് പാട്ട 

൭ ജാതികള്. തൊഴുന്ന ദേവകളൊകു.യും 

അസത്മകള്തന്നേ-ദൈവമോ ചമച്ചവ നാ-കാരങ്ങളെ- 

ഭയങ്കരന് ദേവ-ന്മാരെക്കാള്.ഉന്നതന് തിരു-മുന്നില് വാനവും 

മിന്നും പ്രഭയു-മെന്നുമുണ്ടെന്നു _. റ പാട്ട 

3 ശക്തിയയം_അഗകും വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുണ്ട് 

ജനങ്ങളില് കട്ടംബങ്ങളെ -കൊട്ടപ്പി൯ ദേവന്നു മഹിമയെ 

കൊട്ടപ്പി൯- ദേവന്നു ശക്ത!യെ നാഥന്നു തിരു നാമമഫിമ 

നാള്തോറും നിങ്ങള്-നല്ലി നല്ലി -- ം - പാട്ട 

4 കാഴ്ചയെ-എടുത്തവന് മതിലകങ്ങളില് 

ചെന്നവയ്യയന്നില് വച്ചുടന് വി കൂ ദ്ധിയിന്നലങ്കാരത്തില് 

ദേവനെ തൊഴ്ചതീട്ടവിന്- സകലഭൂമിയേ-തിരുമുന്നില് നിങ്ങള് 

നട്ടങ്ങവിനവന്-ഭയങ്കരനെന്നു -- പാട്ട 

ക് വാനവന്-വാഴ്ചന്നതിനാലുഴിയും 

ഇള കാതെസ്ഥിരപ്പെട്ടന്നഹോ?!- ടനരായ' നായകന്.ജനങ്ങള്ക്കു 

ന്യായം വിത്മൂരി്പിട്ടമെന്നു- ജാതികളോട്ട .മോദമാമ്കുാ.- 

ഞ്ഞീട്ടവിനാദി-നാഥന്നു നിങ്ങള്-- പാട്ട 
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-& വാനങ്ങള്_.സത്തോഷിക്കുയ്യമുഴിയും 

ആനന്ദിക്കയു.മാഴിയയം അതിന് നീറവോട്ട കൂടവെ 

മുഴങ്ങീട്ടകയയം_ചെയ്യുട്ടെ എല്ലാ വയലി_ലുള്ളതൊക്കെയും 

ഉല്ലസിക്കട്ടെ--നല്ലതായിട്ടു പാട്ട 

7 അന്നഹഫോ! - കാടിലെമരമൊക്കെയും 

ആത്തിട്ടം ദേവതിരുമുന്നില് ദേവന് വരുന്നു ഭൂമിയെ 

ന്യായം വിധിപ്പാ൯വരുന്നിതാ-നീതിയിലുൂഴി -യെങ്ങു ജനങ്ങ 

ഒളുയയം വിധിക്കു..മുണ്ഞയില് തന്നെ. പാട്ട 

& മുയം ജയം.പരമ താതന്ന ജയം ജയം! 

പരമസ്പതന്നു ജയം ജയം! പരമാത്മാവിന്നു -ജയം ജയം! 

ത്രിയേക ദേവന്നു .ജയ ജേയാ' ജവ മോയം.യേത്തു നാമത്തിന്നുജയം! 

ജയ മാമേ൯ ജയ !-മാമേനാധമനെ-- പാട്ട 

മു7 100-ാം സങ്കീത്തനം ഹഏഏകതാളം 

1] സകല ഭൂതലമേ!- സക്ചാധി പതിക്കു 
സകല നേരവും ഘോഷിച്ചീട്ടവിന്ല്! നിങ്ങൾ 

2 മോദത്തോടേ യഹോ-വാധെ വണങ്ങിസം. 

ഗീതത്തോടെമുന് വന്നീട്ടവില്! നിങ്ങള് 

3 കത്തന് തന്നെ ദൈവ .മെന്നറിഞ്ഞിട്ടവിന്! 
സൃഷ്ടിച്ചതവനത്രെ നാമല്ല നമ്മെ 

4 ആയവനെറ ജന..മാകുന്നഹോ! നാം 
ആയവന്നുള്ളാട്ടകളാകുന്നു നാം 

ട് അത്ൃന്നതനുടെ-വാതില്ലളില് നിങ്ങള് 
സ്ത്ോത്രദത്താടേ കടന്നിട്ടവിന് നിങ്ങള്! 

ി സ്തൃതിയോട്ട മണ്ഡപ-ങ്ങളില് പ്രവേശിപ്പി൯ 
സ്തൃതിച്ചവനെറ നാമം വാഴ്ത്തുവീന് നിങ്ങള്! 

7 കത്താവു നല്ലവ൯ - അവഒന്റ കരുണ സത്യം 
നിത്യവ്യമായൂമ്ളതാകുന്നു സത്യ്യം, 

8 ക്രിസ്തേശുനാമ.ത്തിന്നു _ജയം ജയമേ! 
്രിസ്നേഹ നാമത്തിന്നു ജയം! ആമ്മേന്. 

റ 
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1] 00-ാം സമ്മിത്തനം 

൭൫ നാട്ട അടതാളം 
പല്ലവി 

സവ്യവ മാനുഷരേ! പരന്നു-പാടി 
റ്ധംപധാചഥത്തോട്ട വന്ദി ച്ചിട്ടവില്! 

ചരണങ്ങള് 

3 സേവിപ്പീന്൯ ആനന്ദിച്ചവ നെ-ഗീതം 

ചേലോട്ട പാടിത്തന്മുന് വരുവിന്! 

ദ്വ വ്ൃലോക നാഥന് യഹോവാ-ഇതു 

ചന്തമോടാത്തു വന്ദിച്ചീടവിന്!--- റ സര്വ്വ 

ഉ നമ്മെ നിമ്മിച്ചവന് യഹോവാ! തന്നെ 

നാമവന്നാടുംംജനങ്ങളുമാം 

തന ഹത്വത്തെ പാടി നിങ്ങള് ഇന്നു 

തന്ഗൃഹവാതില്ലകത്തു വരി ! . സര്വ്വ. 

3 നസകിത്തനം പാടിടവിന -നിങ്ങള്- 

നന്ദിയോട്ടള്പ്രവേശിച്ചീട്ടവി൯! 

നഥ സായ ത്രിയേക ദൈവടേ പത്രം 

നല്പവനെന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടവി൯!--- സരവ 

4 എത്ര കാരുണ്ൃശാലി പരന്- സത്യം 

എന്നും തനിക്കുള്ളതെന്നറിവിന്൯! 

ക്രിസ്തുന്നും താതാത്മാക്കള്ക്കുമേ -നിത്യം 

കാിത്തിയു ണ്ടാക! ഹല്ലേലയ്യാമ്മി൯ട സര്വം 

198൦ സങ്കി ത്തനം. 

മുഠൃഠ9 ബലഹരി രൂപകം 

പല്ലവി 

അന്ടര്കോനെ ഭയ ൬൩.വനന്ൊ വഴികളുടെ 

ഇംലെന്നിയെ നടംന്നീട്ടന്നേവരും ധന്യന്! 

ചരണങ്ങള് 

3 നിന്കൈകളിനല് പ്യതം.നീ ഭക്ഷിച്ചിടമഹോ! 

നീ ഭാഗ്യവാനായീടം- നന്മ നി നക്കുണ്ടാകു--- അഞണ്ടജ?- 
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നിന്കാന്ത നി൯ഗൃഹത്തി-ന്നന്തികെ ഫലം നല്കു 

മു തിരിവള്ളിപോലെ-ചന്തമായ് വാണീട്ടമേ!-- അണ്ടര് 

സിന്മക്കള് നല്ലൊലിവു- തൈകളെ ന്നപോലവെ 

നിന്മേശന്ക്കു ചുററുമായ്-ചെമ്മേ വാണിടും ദുഡം!-- അണ്ടര് 
ി 

കണ്ടാലും യഫോവയെ. ഭയന്നിട്ടന്ന മാനവന് 

ഇണ്ടല് കൂടാതെ തന്നേ. ഇവ്വണ്ണം ഭാഗ്യവാനാം!--- അണ്ടര. 

നിന്നെയയഗ്രഹിക്കും -സിയോനില്നിനെ ഹോവാ 

നിന്നായയസ്സി൯ നാളെല്ലാമ.ശാലേമിന് നന്മ കാണ്ക!--- അണ്ടര് 

നിയക്കളിന്മക്കുളെയയം നി കാണ്ക യിസ്സരനേ'- 

ലിയ്മയേല് സമാധാനത്തെയും നീ കാണുമാറാക!_.. അണ്ടര്. 

താത സുതാത്മാക്കള്ക്കു.ണ്ടാകടട്ടെ മാമഹത്വം! , | 

ആദിയില്ുമപ്പോഴം-എന്നുമുള്ള പോലാമേ൯-.. അണ്ടര്. 

4 ററ ം ' ഹഏുകതാളും 

ഖണ്ഡങ്ങള് റു 

1 പരീശുദ്ധ പരനെ നിരന്തരം സ്തൃതിപ്പിന്! 

പാടിത്തന്നാമം കൊണ്ടാടിക്കുമ്പിട്ടവില്! 

തിരുജനംങേളേ! ഉണരീന് തന് ദാസര് 
തിരമുമ്ധില് വണങ്ങിട്ടവിന്!_എന്നേക്കും 

2 നാനം നമുക്കു-താതനും ആയ്യള്ള 

നല്ല യഫോവയെ..എല്ലാരും സ്തൃതിപ്പിന്! 
ഏതും ആയാസമെസന്നയേ-തന് വീട്ടില് 

ഏകഖന പുകഴ്ത്തീട്ടവില്!- എന്നേക്കും 

3 നന്മക്ടെലിനെ-ചെമ്മെ നാം സ്തൃതിച്ചാല് 
നമുക്കതു മഹിമയെ..ന്നറിഞ്ഞു, കുമ്പിട്ടവിന്! 

ഇമ്മ ഹാ പദവിയെ നാം.എല്ലാതം 

മാഷ്ടത്താടാചരിക്കാ!- എന്നേക്കും. 

4 വാനവ്യം പാരും താനത്രെ ചമച്ചു 

വല്ലഭന് നല്ലവന്-എല്ലാരില്യയന്മോന് 
യാ ത്തോടെ സ്തൂതിപ്പിന്൯-തന്പേരില് 
പ്ല പിത്ധികള് കൊട്ടപ്പിസ! -എനേക്കും 
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ദൈവപിതാവേ! ദിവ്ൃകധാരാ! 

ദൈവശുദ്ധാത്മ! ത്ര... യഡകദേവേശാര് 

 സര്വ്വകാലവും പുകഴയ-ഭവാനു- 

ഭവിക്കേണം! ഹല്ലെല്യയയ :-. ആമേന്. 

1] 50-50 സാ മ്തനം. 

401 ദ്വിജാവന്തി _ രൂപകചാപ് 

ധാംമ്മി. 

സവ്വേശ്വരസ്കൂതി ചെപ്ലിടു ി൯..നിങ്ങള് 

ഉര്വ്വിനിവാസികടളായവരേ 

തന്ശക്തി വ്യാപിക്കു-മാകാശത്തട്ടിലും 

തന് ശു ദ്ധലോകത്തി-ലും സ്തൃതിപ്പിസ! 

. തയഹാ വല്ലഭകമ്മങ്ങളെ - ഹൃദി 

ചെമ്മെ ധരിച്ചു പ്ര സിക്കുവിന൯ു 

തന്മഹാ ശ്രേഫ്യമ. ഫിമകളോത്തങ്ങു 

നന്മയോടെ സ്തൃതി ചെയ്തീടടവിന൯ു. 

വധം മുഴക്കി- നിങ്ങള് 

ആഹാ! മഹീപതി-യെ സ്തൂതിപ്പിന്! 

തംബുരു കൊട; ം-വീണയെ വായിച്ചും 

തമ്പുരാനെ സ്കൃതി. ചെയ്തീട്ടവി൯) 

തപ്പടിചച നൃത്ത-മാടി നിത്യം-നിങ്ങള് 

എപ്പേരുമപ്പര-നെ സ്തൃതിപ്പി൯! 

കമ്പിവീണ കിന്ന രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു 

തന്്പദം വാഴ്ത്തി സ്തൃതിച്ചിട്ടവിീന്! 

കൈത്താളത്തിതെറ ധ്വനികള്കൊണ്ടും ദൈവ- 

കത്താവിനെ സ്തൃതി-കെ യ്തീട്ടവിന്൯! 

അത്യച്ചനാദമു- _ള്ള കരതാളത്താൽ 

അത്യന്ത പ്ര.കിത്തിക്കുവിന്! 

ശ്വാസധാരി സര്വ്വ.പ്രാണികളം -സര്വ്വ 

ശാസിതാവെ സ്മൂതി.ചെയ്തിടട്ടെ ] 
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9. ഒട്ടൊഴിയാതുള്ള -സ്തൃഷ്ടികളൊക്കെയും 

അട്ടഫസിക്കട്ടി.ന്നാലേലുയ്യാ! 

7 ദൈവപിതാവിന്നു-വന്ദനമേ-സദാ 

ദൈവതനയന്നു-വന്ദനുമേ! 

ദൈവ ;, രിശുദ്ധാ.ത്മാവിന്നും വന്ദനം 

ഏ വമിന്നുമെന്നു.മാലേലുയ്യാ! 

99_ം സങ്കിത്തനാ 

402 പം ആനന്ദഭൈരവി രൂപക ചാപ്” 

ൽ 
യര് 

1 ഇസ്രയേലിന് ശ്രീയഹേ വ എന്നിടയനതുമുലം 

വിശുമമേപച്ചദറ്ഭറന യത് ംപാനം 

.അശ്രമമായ് ശാന്തതേ പ്പെയ്ത്കയില്! 

ഉ നാശമാഷ്ററേനിന്നവന്തന് നാമമൊന്നുകൊണ്ടുനിത്യം 

മാനസം മേ തിരിയിച്ചുഗ്ലാഘ്യമായ്--നീതി- 

മാഗ്ഗമതിരു നടത്തുന്നു യോഗ്യയമായ് 

3 വന്മരണത്താഴ്വരയില് ഞാന് ചരിച്ചീടിലും ഒരു.. 
തിന്മയും ഭയപ്പെട്ടകയില്ല ഞാന്-സി൯ചെ- 

ങ്കോലെനിക്കു സമാശ്വാസമല്ലയോ? 

4 ശത്രമുന്പില്നീയെനിക്കായ് മേശയന്പോടൊരുക്കുന്നും ൽ 

ചിത്രമെണ്ണയൊഴ്ുചക്കുന്നെന് മൌലിയില്.--പഠന 

പാത്രവും കവിഞ്ഞ. കൃപച്ചോലയില്! 

4 നന്മ ദയ എന്നിവയെന് ജീവനുള്ള കാലമെല്ലാം 

ഉണ്മയിലെന്നെ തുടരും നിര്ണ്ണയ-േഖയെദവ- 

മന്ദിരേ പാക്കുമെന്നും ഞാന് ഘേഷമായ്! 

-ട്ുക്ളനന 
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403 ക ന: 
വപല്പറ൨ 

യാ മമ നദയകന് തണ്നെയല്ലേദ 

'ക്ഷേമടെര് ജിവിതകാലമെല്ലാം] 

അനുപല്ലവി 

ഹാ! മന്മനസ്സിനെ തിരിച്ചുരുന്െറ 
ചത്താ ധധവഴിധയവടത്തം--- 

ചരണങ്ങള് 
ി, 

1 പോഷണശക്തിയാല് നിറഞ്ഞച്ചല്ലിന് 

'  ജോഷിതസ്ഥലത്തിലെന്നേ കിടത്തി 

ശേഷമാശരാന്ത നീരൊഴ്ചക്കിക്കല് നിര്൪- 

ദ്ദോഷമായവനെന്നെ നടത്തീ ന്നു. 

9 മരണത്തിന് താഴ്വര നടന്നീടിലും 
വരികില്ലകാരണം ഭയപ്പെട്ടഡാ൯ 

, പരമന്തന്യഷ്ടിയാലാശ്വസിപ്പി. 
ച്പരികില് നിന്നാശിഷമരുളിട്ടന്നു. 

3 ശത്രുക്കള്മുന് മമ ഭോജനത്തില് 

പാത്രങ്ങളെ ഒരുക്കന്നിതു നീ, 

ആര്ദ്രമാക്കുെ ന്നണ്ണയാംലന്റിരം 

പുത്മിയാഷ്കുവിയു ന്നെന് പാത്രമെല്ലാം- 

4 നന്മയമാശിസ്സറമായുസ്ലി൯നാള് 

ഉഞ്ജയായെന്നും മാമനുഗമിക്കും 

നന്മയിന് നാഥനാം പരമേശനെറ 

മന്ദിരതന്നില് ഞാന്വസിക്കുമെന്നും 

98. 00 ൩ ്രരിത്മനം 

൧൨4. സൌരാഷ ടം 
പല്ലവി 

ആദിതാള€ 

യാ മദം 

ഡാ മരം 

ലാ ഥു: 

യാ മമ 

യാ മമ 

ത്രിപുട 

അഖിലേശനെന്െറ നാഥന്.-അതിനാല് ഞാന് സസ്പുള്റ്വാ൯ 

അനുവല്ലവി 

അവനെന്നെപോഷിീപ്പി ചു-അമലനാശ്വാസംനള്കുഴ-- അഖ് 
ലം [ 
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ചരണങ്ങള് 

നിതൃയനെനെറ ആത്മാവേ.നിതികേടിങ്കല്നിന്നു 
നിവ്വ്യാജംതിരിപ്പിച്ചു-നിജനാമം നിമിത്തമേ 
നിതിവഴിയിലെന്നെ- നിയതം നടത്തിക്കന്നു 

നിഗമകീത്തിത ത്വന് നിതികരുണാലയന്-. . അഖി: 

മരണമാലിന്യത്താല് ഞാന് -മിളിതനായിരുന്നാലും 
മഹസ്സ്റാം നായകന് തന്െറ മഹിതസഹഫായത്താലെ 
മനസിനിര്ഭയത്തോട്ട-മുദിതനായ് നടക്കുന്നു 
മനുവേല് തനന്റെറ കൈക്കോല് -മനിശമെന്നെ നടത്തും അഖി 

അരികള് കാങ്ങംവേയെന്നെ_ അവനനുഗ്രഹിക്കുന്നു 
അമൂതസമമാം മന്നായനദിനവും നള്കുന്നു 
അനഘനെനഗ്ണുകൊണ്ടെന്നെ-അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു 
അധികമെനെറ സമ്പത്തും_.അവിരതം വദ്ധിക്കുന്നു._. അഖി 
കല്യാണജ്ഞാനാബ്ധിയാടേകൈവല്യനിലയന്െറ 
കരുണാനയകളെ ന്നെ_കനിവായ്ക്മിത്തടരുന്നു 
കായാന്തരത്തിങ്കരു. ഞാന്_.കാരുണ്യനിലയനെറ 
ഒതെകവല്യപാദത്തുങ്കല് -കേവലാനന്ദംചേരും--- . അഖ്! 

ടാം 

1] 19-ാഠ സങ്കീത്തനത്തില് നിന്നു”. 

405 
പല്ലവി 

നല്പദപോല് തിരുവാക്കിന് പ്രകാരമേ 
നടത്തിക്കാക്കും പരാ! ഭവാന്വാഴ്ക! 

! അനുപല്ലവി 

ചൊല്ലെഴ്ും ജ്ഞാനം നല്ലകദൈവമേ!---- 
ദോഷിക്കാശ്രയം നിന്തിരുവേദമേ!-__ 

നല്ല 

ചരണങ്ങള് 

1 നപ്പനാഥന്വ! ദു;ഖിച്ചതിന്മുമ്പില് 
നാറാമാഗ്ലത്തില് ഞാന് തെററിപ്പോയേ! 
അപ്പല്പെട്ടനിന്൯ ആജ്ഞകള് കാത്തുഞാന്൯ന് 
അടിയാനോടു പദേശിക്കുനിന്ഫഹിതം__ നല്ല 

സ 
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2 നിഗളികള് വ്യാജം നിമ്മിച്ചല്ലോമയി, 

നിന്വചസ്സപ്പോരു ചെയ്തിട്ടവേ൯ ഞാന് 

അകമേദുഷ്ട൪ പുഷ്ടിപ്പെട്ടന്നേകനേ 

അടിയന്൯നി൯വാക്കില് ഇഷ്ടപ്പെട്ടീടടന്നേ!- 

3 നന്മയേറുംനിന്വാക്യം ഗ്രഹിച്ചിടാന് 
ഞാ൯ദു;ഖം കൊണ്ടതേറെയുംനന്നേ 

നിന്മഹാശുദ്ധവേദോപദേശങ്ങള് 

നിത്യനേ! കോടിദ്രവ്യത്തില് നിന്നല്ലോ! 

1-൦ സങ്കിത്തനം 

എ.06 ബലഫരി രൂപകം 

പല്ലവി 

മനുജനിവന് ഭാഗ്യവാ൯ 
മനുജനിവ൯ ഭാഗ്യവാന് 

അനുപല്ലവി 

വിനയാ ദുഷ്ടരിന്നാലോചനയില് നടക്കാതുള്ള 

ചരണങ്ങള് 

31 തിരിഞ്ഞുപാപികളടെ വഴിയില്നിന്നിടാതെയും 

പരിഹാസികളിന് പീഠത്തിരുന്നിടാതെയുമുള്ള-- 

“9 തനതിഷ്ടംദേവവാക്ക ല് ദിനവുംവച്ചതില്നിന്നു 

മനസ്സ്ിലെല്ലാനേരവും നിനച്ചുധ്യാനംചെയ്യുന്ന-- 

3 ആററരികത്തനട്ട വാട്ടംഇലയ്ക്കില്ലാതെ 

ഏററകാലത്തു കുനി കായ്ത്കുംവൃക്ഷത്തോടൊത്ത--- 

4 ചെയ്യുന്നതെല്ലാമവന്൯ മെയ്യായ്സാധിക്കും; ദുഷ്ട. 

യ്യെര്പാററിക്കളയും തീയ പതിര്പോല്തന്നെ__ 

 നല്ലോര്വഴിയെ സവ്വ വല്ലഭനറിയുന്നു 

വല്ലാത്തദുഷ്ട൪വഴി എല്ലാംനശിച്ചുപോകും -- 

-€ അതിനാല് ദുഷ്ടയാര് ന്യായവിധിയിങ്കല്ംപോചികള് 

എഴനേററിടാ നീതിയ്യള്ളവരി൯ സഭയിങ്കലു.. 

7 ക്രിസ്തനാമമേജയം ക്രിസ്ലനാമമേജയം 

ക്രിസ്തേ ശൂ നാമത്തിന്നു എന്നും ജയംജയമേ.-- 

നല്ല 

നല 

മനു 

മനു 

മുറ്റ 

മന 

മുര 
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൧0൫07 ആനന്ദഭൈരവി ചാപ താളം 

1 ബാലകരോടനുകൂലാ! മാലൊഴിക്കും മനുവേലാ! 
ബാലകരാം ഞങ്ങളില് കണ്പാക്കുക-പ്രതി- 
കൂലമാമന്തശ്ൂതങ്ങള് നീക്കുക! 

ബാല്യകാലേ ഞങ്ങള്നിന൯ ശുദ്ധാലയങ്ങളായിട്ടവാന് 
കാല്വറിയിന് കൃൂപാനിധി കാണിക്ക-ദുഷ്ട- 
ശീലമാകെ യകലെ പോക്കീടക! ' 

വേദവാക്ൃയങ്ങളില്നിന്നെ മോദമായ് കണ്ടെത്തുവാനായ് 

നീതിയിന് സൂര്യനേ! നിന്പ്രകാശംതാ-അന്ധ.- 
കാരമാകെയകലെനി പോക്കുക! 

ഹലേല്യ്യാ ഗീതത്തോടം മാനസേ ആ മോദത്തോട്ടം 
ബാലകര്നിന് കൃപതിങ്ങിഭുതലേ -ദിവ്യ- 
ജ്യോതിസ്റ്റുകളായ് വിളങ്ങീടേണമേ! 

ഭൃതലേനീ വന്നുദിച്ചു നീതിമാഗ്ഗങ്ങള്തെളിച്ചു 

കാതലായ ദൈവസേവ ശോഭിച്ചു -നിത്യ- 

ജീവനെഞങ്ങള്ക്കു നീ സമ്മാനിച്ചു! 

408 ഡപ്പ്യാ ഏകതാളം 
പല്ലവി 

വരുവിന് ചെറുപൈതങ്ങളെ 

ഗുരുവാം യേശു അരികില് 

തിരിവിന് തിരുവചനങ്ങളില് 

മരു വിപ്പെരുകീട്ടവിന്! 

ചരണങ്ങള് 

ബാല്യകാലമതെത്ര വേഗത്തില് മറയ്യം നിറം കുറയയം 
ചിരകാലവും നിലനിന്നിടാ നരയ്ക്കും ജര അണയ്യം__ വരു 

ഇന്നുകണ്ടഗുണങ്ങളൊക്കെയും മങ്ങിമങ്ങിമറഞ്ഞു പോം 
സുന്ദരം ബഫഹുഭംഗിശക്തിയ്യം ഒന്നിനൊന്നുകറഞ്ഞുപോം__ വവ 



ല് )13 ശിശുഗാനം 

3 എത്രയോപല ബാലകര്മനോദു: ഖമായ്മരിച്ചില്ലയോ? 

അത്രയോ ചില ഭീതികള്ദിനം അട്ടക്കുംനമുക്കുപ്ലയോ?-- വരു. 

4 വേദവാക്യങ്ങളാകെ നാംമഹാ, ഗിതവാക്ൃയമായ്ക്കാടുവാ൯ 

വേദനാഥനാം യേശുതന്നില്നാം മോദമായതുതേട്ടവാ൯--- വരു. 

ട് സ്സേഫമായതുപുണ്ടിട്ട ല്ലയോ മശിഹാ ഇഹമമരിച്ചാന്? . . 

സ്നേഹമായതുകൊണ്ടിട്ടല്ലയോ തിരുരക്തത്തെചൊരിച്ചാന്൯?.വരു. 

അന്തി
 

409 ല്വിജാവന്തി അടതാള ചാപ് 

കുമ്മി. 

1 യറുശലേമിലെ.-ബാലകന്മാ൪.അവ൪ 

യേശുനാമയസ്തൃതി-പാടി മുന്നം 

ഏവമിന്നുള്ളച്ൈ-തങ്ങളെ നിങ്ങളും 

യേശുവിന്നോശന്നാ.പാടിടുവിന്! 

൭ കുട്ടികളുംപാല്കു-ടിക്കും ചെറു ചോര. 

ക്കട്ടക്കിടാങ്ങളും. ദൈവസ്തുതി 

കൂട്ടുമെന്നു യൂപ-നായകന് ചൊന്നപോല് 

കുട്ടികള് ഫഹോശന്നാ-പാടവേണം 

3 നമ്മളെമുന്പു സ്നേ-ഹിച്ചതിന്നും -ദൈവം 

നമ്മള്ക്കു വേദത്തെ -തന്നതിന്നും 

നമ്മള്ക്കുവേണ്ടി മ-രിച്ച സ്നേഹത്തിന്നു൦ 

നമ്മള് ഇന്നോശന്നാ-പാടവേണം 

4 അന്നവസ്തങ്ങള് ത .-രുന്നതിന്നും.നിത്യം 

മന്നിടേ നമ്മെക്കാ.ക്കുന്നതിന്നും 

അന്നന്നുള്ളാപത്തൊ-ഴിക്കുന്നതിന്നും മ 

ഹോന്നതന്നോശന്നാ-.പാടവേണം 

ട തന്നുടെശാന്തശീ -ലങ്ങളോത്തു-േയേശു - 

തന്നുപദേശ വിശേഷമോത്തും 

തന്നുടെ നന്മക-മളൊക്കെയും ഓത്തുകൊ-. 

ണ്ടിന്നു നാം ഹോശന്നാ-പാടവേണം 

6 “പാപം നമുക്കൊ-ഴിച്ചീട്ടവാനായ്-നീച-- 

പ്പാടനേക മൃുവന്൯.പെട്ട തിന്നും 
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ഴ് 

പാപികളായ നാം- ഭക്തിയോടൊന്നിച്ചു 

പാപഹന്നോശന്നാ-പാടവേണം! 

7 മാതാപിതാക്കളും. ബാലകരും-എല്പാം 

ആമോദമൊന്നിച്ചു ചേന്നുവന്ത് 

ആകാശമൊക്കെ മു-ഴങ്ങുമാറുച്ചത്തില് 

ആശ നാം ഹോശന്നാ-പാടദേണം! 

8 ഹോള്ശന്നാ യേശൂരാ-ജാവിന്നെന്നു-േസദാ 

ഫഹോഗന്നാ ക്രിസ്കുക-ത്താവിന്നെന്നും 

ഹോശന്നാ മര്ത്യപ്രിയ മേറും നാഥന്നും 

ഹോള്ശന്നാ നിത്യം ഹോ -ശന്നയാമ്മീന്! 

4.10 ഏകതാളം 
യേശു വെപ്പപോലാവാനെനി-ക്കാശ താനെത്രയൊ സൌമ്യന്? 

ശാഅ്തശിീലന് തനെറ വാക്കു ശാന്തിച്ചേക്കും സന്താപിക്കും 

യേശുവെപ്പോലാവാനെനി ക്കാശജപതല്പരന്താ൯ 

ഏകനായ്യിതാവിനെ മ ലമേല് സദാ കണ്ടവന്താന്! 

യേശുവെപ്പോലാവാനെനി ക്കാശതന് വിരോധികള്ക്കും 

യേശുദയവിട്ടൊന്നുമേ പേശിയില്ലാ ചെയ്തമില്ലാ! 

യേശു വെപ്പോലാവാനെനി ക്കാശനന്മയാവോള വും 
ചെയ്തുവനിവനെന്നെന്യേ ചൊല്ലവാനില്ലാരുംതന്നെ! 

യേശുവെപ്പോലാവാനെനി ക്കാശമാത്രം പോരായല്ലോ! 
യേശുവേ ദയചൊരിഞ്ഞെന് ആശ ഘഷുത്തിയാക്കേണമേ.! 

നം 

411] ഫൂസേനി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ശാലേമിന് അധിപതി -വരുന്നതിനേ.കണ്ടു- 
സീയോന്മലയില് ബാലര് സ്കൃതിച്ചീടുന്നു! 

അനുപല്ലവി 

കത്താവില് നാമത്തില്. വരുന്നവന്നു.സ്മൂതി- 

നിത്യം തവിക്കട്ടെഹോരന്നാ ആമ്മേന്! 
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ചരണങ്ങള്ൾ 

1 കുട്ടിയാംഗര്ദുഭത്തിന്മേല് യേതുതമ്പരാന്-ഉപ- 
ഭിഷ്ടരാം ശിഷ്യരോടെഴന്നരുളി വന്നു 
വെട്ടിയങ്ങു പച്ചിലകള് യൃദഗണങ്ങള്-പലര്൪ 
റോട്ടുകള് നെട്ടകെ വാരി വിതറിനിന്നു!--- ശാലേഃ 

2. ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതര് നിരന്നുനിന്നു_തന്െ൨_ 
മോക്ഷാസനത്തിന് ചുററും പാടി വന്നു 

രക്ഷിതരാം ബാലഗണം കൂടിനിന്നു-തന്നെ 

രക്ഷിതാവെന്നാത്തീട്ടന്നു മോടിതന്നെ!__ ശാലേ; 

3 കോലാഹലമായ് യേശു മഹിപതി താന് -ബഹു_ 
മാലോകരോട്ട ദൈവാലയത്തില് ചെന്നു 

ചേലോടെഴന്നരുളി അവ൯ വരവേ-പലര്൪ 

മേലങ്കികളെ വഴിയതില് വിരിച്ചു!--- ശാലേ; 

4 കൂട്ടമായ്ത്ി_രുസൃതന്നു നാമെല്ലാരും ഇന്നു 

പാട്ടുകള് പാടേണം തന്െറ കരുണകൊണ്ടു 

കൊട്ടണം തംബുരുവോട്ട താളങ്ങളും-വഴി 

കാട്ടണം പലരും തന്നെ സ്തൃതിച്ചീട്ടവാന് 1. ശാലേ 

4.12, മുഖാരി ആദിതാളം 
പല്ലവി ) 

ക്രിസ്തമുമ്പില് വന്നാലാത്തി നാസ്ത്രിയാമല്ലോ-എനെറ- 

ക്രിസ്തു മല് പ്രായബാലരേ ചേത്തുകൊണ്ടല്ലോ! 

| ചരണങ്ങള് 

ചിത്തത്തിന്നാനന്ദമരുളം അത്തല് അകററും-എഒെറ- 

നിതൃകാവലായിരുന്നു കാത്തുകൊള്ളും താന്! ക്രിസ്തു. 

ക്രിസ്തു എന്നപേക്ഷ കേള്ക്കും ക്രിസ്തു സ്നേഹിക്കും..എന്നെ 

ക്രിസ്തു എന് പാപം ചുമന്നു മൃത്യവെക്കൊന്നു!.- ക്രിസ്തു. 

യേശു എന് കയ്യെപ്പിടിച്ചു നാശമില്ലാത്ത -നല്ല- 

ദേശമതിന്നു നടത്തും നാശമൊഴിക്കും-- ക്രിസ്തു. 



ശിശുഗാനം 911: 

4 തത്രഭാഗ്യപ്പൈതങ്ങളോടൊത്തു വെണ്മയാടേചിത്ര- 

വസ്തരധാരിയായി വാഴാം നിത്യകാലവും!--- ക്രിസ്തു. 

ടി അക്ഷയാനന്ദപ്രദമാം മോക്ഷരാജ്ൃയത്തില്--എനെറ- 

രക്ഷിതാവേ സുപ്രമോദം വീക്ഷണം ചെയ്യാം!-- ക്രിസ്തു 

ഡി 

413 ജംഗ്ലീഷ പി ആദിതാള. 
പല്ലവി 

വരം അരുളീട്ടക-പരമഗുരോ!- ഈ 

ചെറു ബാലകരാം- അടിയാരില്! 

അനുപല്ലവി 

വിരവൊട്ട തിരുമുമ്പില് അടി വണങ്ങി 

 ഒരുമനസ്സായ് നീന്നെ -സ്ൂതിച്ചീട്ടവാന്! വരം . 

ചരണങ്ങള് 

| നിത്യവുംനിന്തിരു.നന്മകളെ .നന്ദിയോടെന്നും നിനച്ചുഞങ്ങള് 
സ്തൃതൃഗീതങ്ങളെ-പാടീട്ടവാന് ശക്തിയയംഭക്തിയംഅരുശവരദാ! 

വരം. 

2 രക്ഷകനേഷവി.ങ്ങിക്ഷിതിയില്പക്ഷമോടടിയാരെ രക്ഷചെയ്താ൯ 
മോക്ഷപുരം വെടിഞ്ഞൊരുകന്യാ കുക്ഷിയില് ആയ തന് 

പക്ഷ-മോറപ്പാന് !__ വരം . 
ക ബാലകരാമടിടയങ്ങളുടെ.ശിലദോഷാദികള്-ആസകലം 

ചേലൊട്ട നീക്കി നിന്-ആജ്ഞകളെ കാലമതില് ഞങ്ങള്. 
കാത്തു കൊള്വാ൯/._. വരം. 

ടീ. സത്യവേദോപദേശ_ങ്ങളെയ്യം സ്തൃത്യംനിന് തിരുവചനങ്ങളേയും 
ബുദ്ധിയൊടേ അടിയാര് പറിച്ച മുക്മിവിദ്യാദീി ല. -ഭിച്ചു- 

കൊള്വാന്!---വരം . 

414 ആനന്ദഭൈരവി ആദതാളം. 
പല്ലവി 

വാലരാം അടിയങ്ങളില് മനുവേലനേ! കനിയേണമേ! 
മനുവേലനെ! നകിയേണമേ-അനുകൂലനേ! അലിയേണുമേ! 



12 ശിശുശാനം 

ചരണങകങ്ങള് 

ശിലദോഷമകുന്നു ഞങ്ങള് സുശീലരായ് മരുവീട്ടവാന് 
പചേലൊടേ അടിയങ്ങള് നിന്നുടെ ആലയങ്ങളുമാകുവാന്--- ബാല 

ചെറിയബാലരെ അരികില് വിട്ടവിനെ_ന്നരുളിയോരഖിലേശനേ! 
അരികിലടിയരിധഡണഞ്ഞു വരുവതി.ന്നരുളണം ുപനാഥനേ! 

ക ) ബാല 

അടിയരുടെ ചെറു പഠനശാലയില് വടിവൊടെഴന്നരുളീടണം 
പഠനമടീയരിന്നകതലങ്ങളില് പതിവതിന്നരുലീടണം!.. ബാല 

മഗേല നിയമങ്ങളിന൯ മമ്മങ്ങ ഒ അറിഞ്ഞീട്ടവാന് 

ഞങ്ങളില് ഹൃദയ ങ്ങളില് മലിനങ്ങളേ കഴുകീട്ടവാന്!... ബാല 

ആശീര്വ്വാദമുണ്ടാകണം അടിയാരുടെ ഗുരുഭൂതരില് 
ദാസരാമവക്കധിക നന്മകള് യേശുവേ! അരുളിടണം! ബാല 

തന്തതളളകുളേ പരിച്ൊട്ട സന്തതം പരിപാലിക്ക! 
ന റ നല്ല വരങ്ങളെ സംബന്ധികള്ക്കുരുളീട്ടക!__ ബാല 

കരുണയൊട്ട പുതുഹൃദയമടിയരിലരുള്ക കരുബയി൯- ആഴിയേ! 

റു്ോകരെയയ; നിന് കൃപയില് അമരുവാന് അരുള്ക 

പരമാത്മാവിനെ! __. ബാല 

നി 

1. ലു രൂപകതാളം 
ബാലരാകുന്ന ഞങ്ങളേ യേശ്ുുതമ്പ്യരാന്൯ കയ്യിലേല്ല,ണം!. 

ബാലരരകുന്ന ഞങ്ങള്ക്കും കൃപ തന്നുമോക്ഷത്തിലാക്കണം! 

സ്വഗ്ലരാജ്യത്തില് വന്നുഞങ്ങളും ഭാഗ്യശാലികളാകവാ൯! 

തക്കപാതയിലാക്കണം യേത്തമ്പയരാന് കൃപയൊന്നിനാല് 

'പണ്ടുതാന് ഭൂവില് വന്നകാലത്തു ബാലരേയണലച്ചെന്നപ്പോല് 

ഇന്നുംബാലരെ ചേക്കുവാന് കരംനീട്ടണേ കൃപനല്ലണേ! 

ബാലന്മാര് പലര് ലോകംവിട്ടനിന് മാവ്വില് ചേരുന്നുനിത്യമി. 

ബാലിന്മാരെയ്യം ഓക്കണേ നിന്െറ ആശ്വാസസ്ഥലവാസത്തില്! 



313 സാമാന്പഗീതങ്ങള് 

5 എനത്തുഞങ്ങളാല് ചെയ്തുതിന്നിങ്ങു സാധ്യമാമതിന്നപ്പനേ! 

ശക്തിയും നല്ലി ബുദ്ധിയും നല്ലി രക്ഷകാ വഴികാടണങണേ! 

& പൊന്നുനായകന് വാനമേഘത്തില് വന്നു മക്കളെ ചേക്കുമ- 

ന്നാശയോട്ട നി൯മക്കളായ് ഞങ്ങള ങ്ങചേരുമാറാകണം, 

416 
1 ശാന്തനാകും യേശുവേ! പൈതലാമെന്നേനോക്കി 

എന്നില്കനിവുതോന്നി എന്നില് കുടികൊള്ള ക! 

2 നിന്നെത്തേടിവന്നെത്തും എന്നെച്ചേത്തു രക്ഷിക്ക! 

നിന്െറ രാജ്യം തന്നിലെ എനിക്കിടം തരിക! 

3 ഇമ്പമായ് നോക്കിവേഗാല് എന്നെ കൈയില് അണഷ്കയ! 

നിന്പ്രിയ പൈതലാവാന് ശദ്ധിചെയ്തു ഇന്നെന്നെ! 

4 സ്നേഹംതിങ്ങും യേശുവേ] പൈതലാമെന്നെനോക്കി 

കൃപതോന്നി രക്ഷിച്ചു മോക്ഷഭാഗ്യംനല്കണേ! 

പ്. ട്ട. 

സാമാന്യ്ഗീതങ്ങറം. 

4.17 മലയാമി അടതാള ചാപ് 
പല്ലവി 

നിനക്കെതുവേണം? അയ്യോ! 

ഏതിഷ്ടം? ചൊത്കപാപീ... ... 

ജീവന് -നീങ്ങിപ്പോയിട്ടംമുമ്പ! 

ചരണങ്ങള് 

1] പാപത്തെ വെറുത്തു മാ ദൈവകാരുണ്യം 

ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിടണമോ? 
 വേണമോ-വേണമോ? നീച്ച. 

പ്പാപത്തില് രസിച്ചു മാ ദൈവകോപത്താല് 

പാതാളം ചേരണമോ? നിന 



ഒ 
ിം 

എ 

[ 

14. സ്മാന്യഗിതങ്ങള് 

2 ആശയാല് ലോകത്തിന് മാനം ധനം നേടി 

ആത്മം നശിച്ചീടണമോ? 

വേണമോ വേണമോ? നിന്െറ 

ആശവിശ്വാസവും യേശുവില് ആക്കിപ്പേ- 
രാനന്ദം നേടേണമോ?-... നിന 

3 തന്നിഷ്ടവും സ്വന്തനീതിയ്യം പുണ്ട നീ 

ദുരത്തായിടേണമോ 

വേണമോ-വേണമോ? അതോ... 

യേശുവിന്നിഷ്ടവും ത൯ നിതിയും ധരി- 

ച്ചാലോകം നേടേണമോ?__ നിന 

4. വേഷങ്ങള് നദമങ്ങള് ഭാവങ്ങളും വൂണ്ടു 

വൃര്ത്ഥനായിടണമോ? 

വേണമോ -വേണമോ? വെളി 

വേഷത്തെ നോക്കാത്ത ദൈവകടാക്ഷത്താല് 

മേല് ഗതിനേടേണമോ?--- നിന 

ഹോം... 

4.18 മണിരംഗു ആദിതാളം 

മ്തദവമേഎത്രയഗാധമഹഫഹോ! നിന് ദിവൃവിചാരണകള്!.ഓക്കില് 

 ഫ്ലൂവ്വിധമതിലേ ദിവ്ൃയരഫസ്യങ്ങള് ചൊധവ്വോടറിഞ്ഞിടുന്നു? ത്യ 0 

പാനുവുംഭൃമിയയമാഴവ്ൃയമൊരുപോല് വാണരുളുന്നു സദാ-മഫാ- 

ഭ്ഞാനമോടവയെ നിയഹത്വത്തിന്നായ് നി നടത്തിട്ടന്നഫോ! 

നിന് പ്രീയ മക്കടെ നന്മയിലേക്കായ് അന്പിയലും പരനേ!- 

ഇന്പമോടൊന്നായ് വ്യാപരിച്ചിട്ടന്നു തുമ്പമവക്കുവൃഥാ (എല്ലാം 

ഒമാട്ടിനു കൈപ്പു രുചിക്കിലുമായതു പൊട്ടിവിടിന്നിട്ടമ്പോള്. 

കാട്ടമതിന് മധുരാകൃതിയും തേന് കട്ടയുമുണ്ടകമേ! (അതു 

ശിക്ഷയിലും ബഹു കഷ്ടതതന്നിലും അക്ഷയനാം പരനേ! നിനെറ- 

രക്ഷയിന്മാമധുരം രചിക്കാമതു നിശ്ചയമേ എനിക്ക) 

എന്തിനു പൊങ്ങിവരുന്നൊരു കാറിനാല് ചിന്തതളന്നിട്ടന്നു- 

ചിന്തിട്ടമാറതു ചൂര്ണ്ണുമതോത്താല് സന്തോഷമേ എനിക്കു! [വരം 



പൂ 

പ 

൧ 

സാമാന്വഗീതങ്ങള് 315 

വന്കടലില് തിരകൊണ്ടുമറിഞ്ഞാല് സങ്കടമെന്തിനതില്? എനി- 

ക്കെന് കണവന്നുടെ ശക്തിയെ കാണാം ശങ്കകൂടാതുടനെ 

എത്രകവുത്തൊരിരുട്ടിലലുമിീ ഞാന് കത്തനേനി൯വലങ്കൈടകണ്ടെന് 

അത്തലടക്കിമന:സുഖമെപ്പൊഴും എത്തിടാമേ പരനേ! 

മന്നനേനിന്നുടെ വന്ക്രിയയേഞാന്൯ ഒന്നിനെക്കണ്ടുടനെ-മഫാ- 

മന്ദനായ്ക്കിധി ചെയ്യാതിരിപ്പാനായ് തന്നിടേണം കൃപയെ! 

അയയ്ക്കു 

4.19 ഹിന്തുസ്ഥാന് ആദിതാളം 
പല്ലവി 

വീണ്ടും ജനിപ്പിക്ക എന്നെ മാ പരിശുദ്ധാത്മാ! 

മാ വല്ലഭാ ദേവാത്മാ! 

വിണ്ടും ജനിപ്പിക്ക വേദ-വാക്കിനാല് ദേവാത്മാ! 

ചരണങ്ങൾ 

ഏററം പാപത്താല് മരിച്ചു ശക്തികെട്ട്പോയേ! 

ഇഷ്ടവ്യം പിശാചിന്നൊത്തു ശുദ്ധിയില്ലാതായേ! 

കാഴ്ച കേള്വി ഉഷ്ലയം രചി സന്തോഷവും പോയേ! 
കത്തനേ! നിന് രൂപമാക്കിത്തിക്ക എന്നെ നീയേ! 
എല്ലപോലുണങ്ങിപ്പോയേന് ജീവനില്ലാതായേന്! 
ഏറെ ശക്തിയുള്ള കാറെറ വന്മൃതുകനീയേ! 

കാല് കരം നാവും ചെവി കണ് നെഞ്ചം ശ്രദ്ധമാക്കി 
കത്തന്നു മഹത്വമായി ജീവിപ്പിക്ക എന്നെ! 

ദൈവസ്നേഹം പാപദ്വേഷം നീതിയും ഉണ്ടാക്കി 
ദിവ്യവിശു ദ്ധാത്മാവേ! നീ വാസംച്ചെയ്കെന്നുള്ളില്! 

നിന്നെന്നു 

4൧20 ഫസേനി ആദിതാളം 

പല്ലവി 

എന് രക്ഷകനാമേശുവേ-എന്നെ ദയയോട്ട കാത്തു 
എന്നെ ദൈവ ഭക്തിയില് വളത്തി നന്നാക്കിട്ടക! 
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ചരണങ്ങള് 

1] പാപസമുദ്രത്തിലയ്യോ! പാഴിലുഴന്നിട്ടന്നയ്യോ! 
പാലക എന് ചിത്തം ശ്രദ്ധമാക്കി പാലിച്ചീട്ടക!_ എ൯ 

2 കന്മഷപരിഹാരാത്ഥം ചിന്നിയ തിരുരക്തത്തില് 

. കാരുണ്യത്താല് മാം കഴുകി ദേവാ! ശു ദ്ധീകരിക്ക!__ എന് 
3 നിന്നാലെസൌജന്യമായി സമ്പാദിതമാം രക്ഷയില് 

എന്നെയവകാശിയാക്കിക്കൊള്ക! കൃപാസ്വരൂപാ!__ എന് 
4 വേദപ്രമാണത്തില്നിന്നു വേഗം ഞാനഅ്ഭതകായ്യം 

സാദരം കാണ്മാനെന്ന കങ്ങള് നാഥാ! തൂറക്കണമേ!.- എന 

ട് വ്യാജവഴിയില്നിന്നെന്നെ വേഗംനീയകററി നിന്െറ 

വേദപ്രമാണത്തെ കൃപയോടെ നല്ലീടണമെ!_- എ൯ 

“൫ മായയെ നോക്കാതവണ്ണം എന്െറ കങ്കള് നീ തിരിച്ച 

മഹല്ഗുരോ! നി൯വഴിയിലെന്നെ നടത്തണമേ!--- എന് 

7 ഭുലോകവാസംകഴിച്ചു സ്വരല്ലോകത്തെ ഞാന് പ്രാപിച്ചു - 

കൊള്ള വാന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാമെനെ കാണിക്കണമേ! 

42.1 ഹിന്തുസ്ഥാന് ആദിതാളം 
പല്ലവി 

സ്തൂൃതി സ്തകൃതി നിനക്കേ_.എന്നുംചൊല്ലീട്ടവേനന് 

ദോഷച്ചുമടൊഴിച്ച രക്ഷ തന്നവമപ്..... 

ചരണങ്ങള് 

1 ആത്മവിചാരം-ഇല്ലാതെ കിടന്നേന്......... 

അരുളി ഉണര്ച്ച ഭവാന് ഫല്ലെലൂയ! ഹല്ലെലൂയ!- സ്ലൃതി 

2 ശാന്തം ഇല്ലാതെ ബാധിച്ച മനസ്സില് 

തന്നു സന്തോഷം ഭവാന് ഹല്ലെല്ൂയ! ഹാല്ലലൂയ!. സ്തൃതി 

3 ഭ്രമിച്ചു ഞാന് കിടന്നേല്-കൃപയോട്ട നീയെ 

പരമശാന്തി കല്ലിച്ചു ഹല്ലെലൂയ! ഹല്ലെലൂയ!_ സ്തൃതി 

4 നന്ദി, സന്തോഷം.--ലജ്ജ, വിസ്മയവും 

റ് നന്നെ നിറയുന്നുള്ളില് ഹല്ലെലൂയ) ഹല്ലെലൂയ!-- സ്തൃതി 

3 ഏഠെ പിഴച്ചു ഞാന്-ഏറെ മോചിച്ചു നി 
എന്നും നിന്അടിമ ഞാന് ഹല്ലെലുയ! ഹല്ലെല്യയ!- സ്തൃതി 

പാടു. 



പ 

ലി 

തിരിച്ചയിര് ശക്തിസഖം തന്നപ്രിയ൯ യേശുവേ!--- 

കുരുടനായ് ഇരന്നേന് തൊട്ടു കാഴ്ച തന്നു നീ 

തു ടു്തുുതം..എ.. -.... 
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422 ഹിന്തുസ്ഥാന്൯ ഏകതാളം 
പല്ലവി 

രക്ഷകനേ! നിനക്കു കീത്തഗം---അനന്തം! 

ചരണങ്ങള് 

തിരുരക്തം ചൊരിച്ചു തിന്മപെട്ട എന്നെ നീ 

പരന്നു വീണ്ടെട്ടത്ത മാ പക്ഷ കൃപകള്ക്കുമേ--- രക്ഷഃ 

മരിച്ചു ഞാന്കിടന്നേന് നാറി ഉരുവഴിഞ്ഞേ൯ 

രക്ഷ 

നിറഞ്ഞ കുഷ്ടപാപത്തെ നീക്കി ശുദ്ധീ നല്ലി നീ രക്ഷഃ 

നീതി ശുദ്ധി ബോധം നിന്തിരു നരരൂപം 

ചേതസ്സ്സില് കല്ലിച്ചു തന്ന ദിവ്യ കൃപക്കടലാപ- രക്ഷ 

തിരുരക്തത്താലെന് തിന്ത കുററം മായിച്ചു - 

പരമജീവപുസ്തകേയെഴുതിയെന് നാമം നീ! രക്ഷ 

ഇനി പിഴഡ്ക്രാതെ എന്നും നടന്നീിടാന് 

കനിഞ്ഞുനിന്നാവിനിത്യം കൂടെ വസിച്ചിടണം!--- രക്ഷ 

പി.ടി... 

423 യമുനാകുല്വാണി രൂപകതാളം 

പല്ലവി 

പാദം വന്ദിക്കുന്നേന് -തിരുകൃപ പാപിക്കു ധനമേ! 

ചരണങ്ങള് 

പാരിതില് തിരുവേദം അരുളി ഭരിക്കും അത്ഭളുതനേ! 
ദൈവസുതനേ! കൃപാകരനേ! ക്രിസ്ലോ! തിമ --- പാദം 

വാക്കിന്നുള്ളടങ്ങാത്ത മഫഹത്വമാളം മന്നവനേ! 

ശക്തിമാനേ! ദയവാനേ! ക്രിസ്ത്റോ! തിരു--- പാദം: 

മാനുഷക്കുയിര് നല്കിയ രക്ഷകാ! നയശീലാ! 
മനുവേലാ! അനുകൂലാ! ക്രിസ്ത്റോ! തിരു__ പാദം 

പാപം നീക്കി ശദ്ധാവിയാത് ഉപ-ദേശിക്കുന്നോനേ! 
പുണ്യവാന്േറേ! ഗുണവാനേ ക്രിസ്ത്റോ! തിരു--- പാദം 
പാദത്തില് പണിഭവാരെ നിത്യവ്യം പാലിക്കുന്നോനേ! 
സത്യവാനേ! നിത്യവാനേ! ക്രിഭസ്ത്ാ! തിത._. പാദം 
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42,4. ഭൈരവി അടതാളം 
പല്ലവി 

മനുവേലിന൯സ്തൃതിയേ പാടീട്ടവാ൯ 

നാണിക്കൊലാ മനമേ!...... 

അനുപല്ലവി 

മനുവേല് തന്തിരുമാനസേ ഏററവും 

മാനഹാനി നിനക്കായി സഹിച്ചല്ലോ!- മാനു 

ചരണങ്ങള് 

31 സേനദുതക്കവന് താന്൯.സൈന്യാധിപന് വാനലോകാധിപന്൯ 

ഭാനുപോലാകാശത്തിന്നുമേല് ലോകത്തില് (താന് 

താനേശോഭിച്ചവ൯.താണു നിന്നേപ്രതി-_ മാനു 

2 ലോകാലോകങ്ങളില്താന്_വ്യാപിച്ചവന്ശോകമില്ലാത്തപര൯ 

ദാഹം ദുഃഖങ്ങളും-ഏറെ സഹിച്ചു ത൯ 

ദേഹം ജീവ൯ ബലി-ചെയ്ത നിന്നേപ്രതി--- മാനു 

3 ദീപം, ജിീവ൯ വഴി താന്-സമ്പാദ്യവും ഭാവൃകവും അവ൯താന 

താപം പരിക്ഷയും-ശാപം മാശിക്ഷയും 

സവ്വവിപത്തും സഹിച്ചു നിന്നെപ്പതി-- മാനു 

4 അന്യനുടെ സ്തൂതി നീ-ചൊന്നാലപമാനമല്ലോ മനമേ! 

തന്നെത്തന്നേ നീന-ക്കായിത്തന്നോനെ നീ 

എന്നും ഭക്യ്യാ സ്കൂതി-ചൊല്കയല്ലോ നീതി?-- മാനു 

4൧.2 ശ്രീരാഗം ചെമ്പട 

68-ാം സങക്കീത്തനം 
പല്ലവി 

ഈ പരദേവനഫഹോ! നമുക്കു 

പരിത്രാണത്തിന്നധിപന്-- മരം 

ണത്തില് നിന്നൊഴിവു_ കത്തനാമഖില. 

ശക്തനിന് തിരുകരത്തിലുണ്ടനിശ-- 3 

ചരണങ്ങള് 

1 നാഥനതേ_തന്നരികളിന്൯ 

വ൯ന്തലയെ തകക്കും -പിഴച്ചുനടക്കു൦ 
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ന്നവന്െറ മുടികള്-മൂടിയ നെറുകയെത്തന്നെ മുറിക്കും 

ആദിനാഥനുരചെയ്തു താനനിശം. ഈ 

2 നിന്കാല് ചോര-യില് ചവിട്ടവാ൯ 
നിന്നരികളില് നിന്നു-നി൯ നായ്ക്കളുടെ നാ- 

വിന്നാസ്വദിപ്പാനും 
ബാശാന്ദേശമതില്നിന്നുഞാന് തിരിപ്പി- 
ച്ചാഴിയാഴത്തുനിന്നരികളേ വരുത്തും ലം 

3 കണ്ടു നിന് സഞ്ചാരമിവര് 

എന് പരനാമരച൯.വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു_. 
നടക്കുന്നതിനെ 
മുന്നില് പാട്ടന്നവര് പിന്നില് മീട്ടന്നവര് 
ചേന്നുതപ്പടിക്കും കന്നിമാര്നട്ടവില്--- റെ 

4 യിസ്റ്രായേലുറവില്ുള്ള 

നിങ്ങളനുഗ്രഹിപ്പി൯-സകല ജഗത്തിന് - 

പതിയെ സഭയില് 

ശത്രമേലധികാരിയാം ചെറിയബെന്ന്യമിന- 

വിടം തന്ണില്യത്ര്നിത ഈ 

5 അങ്ങവരെ കരേറരുന്ന 

യൂദജനപ്രഭുക്കള് -സെബ്ുലൂ൯പ്രഭുക്കള്_ 
നപ്ലാലി പ്രഭുക്കള് 

ഏകി നിന്െറ ബലമേകി നാഥനടിയാക്കു 
ചെയ്തതുറപ്പിക്ക നീ സതത൦-- ഈ 

൫ ശ്രീയേറുശലേമില്ുള്ള. 

നിന് മന്ദിരംനിമിത്തം-.അരചര്നിനക്കു- 
ഭയന്നു തിരുമല്. 

കാഴ്ചകൊണ്ടുവരും യേശുവിന്നു ജയം 
യേശുവിന്നു ജയം യേശുവിന്നു ജയം ] 

ടടടായ്ടടടാട... 

൧70൩ ന വഹി 
ക്രിസ്തുവില് വസിക്കുന്നത്. 

൧2൫ പചെഞ്ചുരുടി അടതാള ചാപ് 
പല്ലവി 

എന് പ്രീയനേത്രുവില്__ഞാന് വസിക്കേണമേ എന്നും - 
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അനുപല്ലവി 

കൊമ്പു മുന്തിരിവള്ളിയില്---എന്നപോലെ-_ എന 
ചരണങ്ങള് 

1] ക്രിസ്തുവൊന്നിച്ചഹോ! മുത്യവേററങ്ങുയിത്ത ത്ഞാന് 
നിത്യവും തന് കൃപയാല് ജീവനില് വാഴാന്... എന് 

2. ദൈവഹിതമതു സവ്വകായ്യങ്ങളിലും ഞാന്--- 
ചെയ്തുതിനെന്നേയവന്നു സമര്പ്പിച്ചു . എന്: 

3 സവ്ൃഭാരങ്ങളും രക്ഷകന് തോളതിലേററി- 
സമതമവനില് പുണ്ണ്ണാശ്രയത്തോടെ__ എന്: 

4 കത്താവിനോടുഞാ൯ ഏററവുമാനന്ദമോടെ 

 നിത്ൃയസംസഗ്ലമതില് ജീവനം ചെയ്വാന്--- . എന്. 

5 ദൈവാത്മ ശക്തിയാല് ഞാന് നടത്തപ്പെട്ടന്നോനായ” 

ട്ീവവിശ്വാസമതിനാല് ദിനംതോറു- എന്. 
6 എന്പിതാവാിന്നുടെ നിതയ മഹത്വമതിന്നു 

. ഇന്പഫമലം വളരെ കാസയ്ക്ുതിന്നായി_ എന്: 

4277 - സ്തിതി സന്നിധി 

പന്തുവരാളി അടതാള ചപോേ” ലല; 
പല്ലവി 

യേശുസന്നിധി മമ ഭാഗ്യം... 

അനുപല്ലവി 

ക്ലേശംമാററി മഹാസന്തോഷം നല്കുന്ന--- യേശു. 

ചരണങ്ങള് 

1) ശ്മദ്ധാത്മാവനുദിനം എന്നുള്ളില് വസിച്ചെന്നേ 

പ്രാത്ഥിപ്പാന് പഠിപ്പിക്കു _ന്നേരമെപ്പോഴ്ച-- യേ. 

2 ഭകെദ൨ വചനമതില് ധ്യാനിച്ചീട്ടവാനതി. 

രാവിലെ തന് പാദം പ്രാപിക്കുന്നേരം-- യേശു, 

2 പാപത്താലശുദ്ധനാ.യ്ത്രീരും സമയമനു.- 

ലം മാപഹൃുദയ മോടെ ഞാനണയുമ്പോശ-- യേ 



' 

ചച്കം 
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൧ ലോകചിന്തകളാകും ഭാരച്ചമടതിനാല് 

ആക്ലപ്പെട്ട രളന്നീട്ടന്ന നേരം യേശു. 

5 ദുഃഖങ്ങള് ഹൃദയത്തെ മുററും തകത്മിസ്പോള് 

ഒക്കെയും സഹിച്ചീടാന ശക്തി നല്ലന്ന.- യേശു. 

6 യാതൊരു സമയമെന് അന്ധതയതുമൂലം [ 

പാതയറിയാതെ ഞാ൯ വലയ്യമ്പോള്__ യേശൂ 

7 രക്കസമയ്മെല്ലാ മുട്ടുംപ്രയാസവും തന്, 

മക്കള്ക്കുതീത്ത കൊട്ടത്തിട്ടന്സോരെ൯_- . യേശ്ശു 

8 ശത്രുവിന് പരിക്ഷയെന് നേരെ വന്നീട്ടന്നോരു 

മാത്രയില് ജയം നല്കി രക്ഷിച്ചീട്ടന്ന -- യേശൂ. 

9 മന്നിടമതിലെന്െറ കണ്ണടഞ്ഞതി൯ശേഷം 

പൊന്നുലോകവാസത്തില് എന്നും എന്നേക്കും-- യേശു, 

4:2൫ ജാവളി . ആദിതാളം. 
പല്ലവി നിള 

നിനെര ഹിതം - പോലെയെന്നെ....ം.ം 

നിത്യം നട_ത്തീടണമേ...... 

അനുപല്ലവി 

എനെറ ഹിതം-പപോലെ അല്ലേ... 

എന്൯പിതാവേ-എന്യഹഫോവേ!--- നിന്െറ. 

ചചരണങ്ങള് 

ഇനപമുള്ള ജിവിതവും ഏറെ ധനം മാനങ്ങളും 

തുമ്പമററ സൌഖ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നില്ലേ അടിയാന്... സു 

നേരുനിരപ്പാം വഴിയോ? നിണ്ടനടയോ കുറുതോ? 

പാരം കരഞ്ഞോടുന്നതോ? പാരിതിലും ഭാഗ്യങ്ങളോ?.... നി 

അന്ധകാരം ഭിത॥കളോ? അപ്പനെ! പ്രകാശങ്ങളോ? 

എന്തു നി കല്ലിച്ചീടടന്നോ?_.എല്ലാം എനിക്കാശീര്വ്വാദം... 

ഏതുഗുണുമെന്നറിവാ൯ ഇല്ല ജ്ഞാനം എന്നില് നാഥാ! 

നീ തിരുതാമം നിമിത്തം നീതി മാഗ്ൃത്തിരു തിരി ച്ച 

അഗ്നിമേഘത്തുണ്ടകളാല് അടിയാനെ എന്നും നടത്തി 

അനുദി നക്കേടെഇരുന്നു. അപ്പനേ കടാക്ഷിക്കുക!.. 

പി കം... 4014 

നി 

ന്ദി 

നി 
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ഉണര്വ്വിന്നായി പ്രാത്ഥന. 

429 നാഥനാമക്രിയ ഡറി ഏകതാളം 

പല്ലവി യി 

ജ്റീവന്റായകാ]! മാ. 

ജീവനററതാം സഭയില് ജീവനതതുക] 

ചരണങ്ങള് കി 

1 ലോകമിതാ.പാപംകൊണ്ടു നശിച്ചുപോകുന്നേ.-.ഈ- 

. ലോകമഹിമയില് മുഴകി മറന്നു ദൈവത്തെ-- ജവ 

2 ലോകജീവരക്തത്തിന്നു ചൃമതലപ്പെട്ടോര്-അയ്യോ! 

ലോകമായയില് കിടന്ന ങ്ങുറങ്ങുന്നേ കഷ്ടം! ജീവ 

.ഉ അന്ത്യകല്ലനയനുസരിച്ചുകൊള്ളവാ൯ -ഒരു- 

 ചിന്തഭപാലമില്ല സഭ-തന്നിലിന്നഫോ?: ജിവ 

.4 ചെന്തക്കോസ്ത്ാത്മാവിനേ അയയ്ക്കു ദൈവമേ!.-.ഈ 

 ചിന്തയററ ഞങ്ങളെ നിന് സാക്ഷിയാക്കു ക! ജിവ 

4 ശക്തി വന്നീട്ടമ്പോള് ലോകപരിധിയോള വുംനിന - 

സാക്ഷിയാകുമെന്നുരച്ചപോലരുള്ക നീ-- ജിവ 

.6 ജീവയാവിയാല് കത്തിക്കു നിന്സഭയിതില്-കെട്ട- 

പാപി്ക്കായിട്ടുള്ളം നീറും സ്നേഹമൂത്തിയേ ജിവ 

430 കല്യാണി , , ആദിതാളം 

കി പല്ലവി 

.നിന്തിരു മുഖശോഭയെ' -ദിനംതോറുമേ 

കാണേണമേ!... ... തിന 

ചരണങ്ങള് 

1 യേശുവേ! നി൯ തങ്കമുഖം-ആശ ദാസന്നേകുമേ-ദിനംതോറുമേ 

കണ്ടിടടമ്പോളണ്ടെനിക്കു-വേണ്ടുവോളമാശ്രയം-ദിനതോറുമേ 

മി എനന നിന്-കണ്ണുല്നോക്കുന്നുടനെ. 

ദിനംതോവ൮മേ. 
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യേശു ജിവി-ക്കുന്നതാലീ-ദാസന്ജീവിച്ചിട്ടമേ
-ദിഗതോറുമേ 

ശക്തി എന്നില്പെരുകുന്നു നിന്. ശക്തിയേറുമാവിയാല് 

ദിനംതോറുമേ- 

ഉള്ളമെന്നില് ജ്വലിച്ചീട്ടം നിന് ഉള്ളിന് സ്പേഹമോത്തങ്ങു.- 

; ദിനംതോറുമേ 

പാപസ്നേഹം പരിത്യജിപ്പാന് -പാപഹാരിനാഥന്പേ- 

ദിനംതോറുമേ 

ദൈവസ്നേഹം പെരുകീട്ടവാന്-ദിവ്യദാനമേകുക -ദിനതോറുമേ 

തേജോമയനാം നിന്ശോഭ-തേജസ്സോടരുള്ദേവാ-ദിനംതോവ
ുമേ 

4 31] ഇംഗ്ലീഷ് ആദിതാളം 

പല്ലവി 

' മനുവേലനേ ദിനവും 

മമ മനമേ! സ്മൂതി നി സതതം 

മനസ്സിന് ശക്തീയഖിലം.- 

കൊണ്ടിശനെ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തീടുക 

സത്തു ചരണങ്ങള് 

മറന്നീടാതെന് മനമേ-കത്താവരുളമുപകാരമൊന്നും 

അത ളീട്ടന്നു മുഴുമോചനം സവ്പരോഗശാന്തിയയമവന് മനു 

തവജിീവനെ നാശത്തില് നിന്നങ്ങു താന് വീണ്ടുകൊള്ളന്നു സദാ 

നവജീവനുമതേകി രൂപാന്തരശക്തി വരുത്തിട്ടന്നു__ മനു 

മുടി ചൂട്ടന്നവ൯ നിന്നെ തന്പ്രീതിവാത്സല്യം കത്ണയാല്ം 
വീതഠിട്ടന്നു പരന് നന്മകള് വാരി തന്നിരുകൈകളാലും_- മനു 

പുതുതാക്കപ്പെട്ടം ശക്തി നിനക്കാനറാഞ്ചന്പക്ഷി എന്നപോല് 

കുതിപ്പ്യൊടെഴുന്നുമേല് മണ്ഡലംതന്നിലേറരി വസിച്ചീടാമേ- മനു 

5 പൃഴുപോല് മലിനമോഹഫം തന്നിലിഴഞ്ഞു നി കുഴഞ്ഞീടാതേ 

എഴ്ഴനേററു തുമ്പിതുല്യം പറന്മയരേ വസിക്കാം നിരന്തം മനു 

& ലവലേശം ക്ഷിണമെന്നയേ നിന് കത്തനിലതൃന്ത ശക്തിയോടെ 

ദിവസേന സ്വഗ്ലീയ ജീവിതമതു സാദ്ധ്യമതെന്തുഭാഗ്യം!__ മനു 

ജുയജീവിതമിതല്ലോ ദയാലുവാം ദേവനിന് ദാനമിതു് 

ജയഘോഷമായ് നടന്നീട്ടവാനീശന് മുന്നൊരുക്ക്'സദയം-- മനു 
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432 ഹിന്തസ്ഥാന്൯ ഏകതാളം- 

പല്ലവി 

വിലയേറിയകാലം, അഴിക്കരുതേ!_... വില 

ചരണങ്ങള് 

। വലിയധനനത്തെക്കാളും മഹിമ കിത്തീയേക്കാളം 

പലഭാഗ്യങ്ങള്ളെക്കാളം പാരില് എല്ലാറേറക്കാളം- വില. 

എ 
' വിണ്കൃപനേടുവാനും വിനയം സമ്പാദിപ്പാനും 

വിണ്പ്രസാദം ലഭിച്ചു വിളങ്ങിശോഭിച്ചിടാനും.. വില. 

മോചനം, നീതി, മനഃസ്വസ്ഥത, വിശുദ്ധിയും 

നിചപ്പാപിലഭിച്ചു നിരന്തം പ്രകാശിപ്പാനും--- വില 

ല്ല. 

4 ഉള്ളം പുറവും മാറി ഉന്നത ദിവ്ൃയശോഭ 

തെല്ലും സന്ദേഹമെന്ന്യേ തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങു വാനു വില. 

433 മഖാരി ഏകതാളം 
 പ്പല്ലവി 

പരമതാരനന്െറ വലമമരുന്ന-പരമവത്സലാ! 

പരമവത്സലാ! നിന്- 

 കുരുതികൊണ്ടു വിണ്ടെട്ടത്തജ. നത്തിന മടരിതകോണ്ടക! 

9 ചരണങ്ങള് 

[ ബഹുജനങ്ങളി൯ നട്ടവെനിന്നു നി൯ സാക്ഷി ചൊന്നവര് 

സാക്ഷിചൊന്നവര്-ണിനെറ- . 

മഹത്വനാമത്തെ ദുഷിപ്പാനിഹ നം പര 

2 പെര ആന്യ 

ആനന്ദിച്ചവര-ഇതാ.- 

പെരുത്ത വ്യാകുലം പിടിച്ചഫോ! മനം മന്ത പര 

3 ബലിയായ് സവ്യവും- തിരുപ്പാദത്തിങ്കല് കാഴ്ചവെച്ചവര് 

കാഴ്ചവെച്ചവര്.ഇപ്പോള് 

ബലിപീഠത്തില്നിന്നകലെമാറിക്കൊണ്ടൊഴിഞ്ഞുപ
ോകുന്നേ- പ 
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ഏററാജ്വലിച്ച വെളിച്ചം കൊടുത്ത നിന്൯ജനമിതാ!- 

നിന്ജനമിതാ!-പല 

കാററിന് ശക്തിയാലണഞ്ഞിരുണ്ടുകൂരിരുളായ്തീന്നിതാ!--- പര 

സുവിശേഷകരില് പലരിലും നാഥാ! വേഷമേയ്യുള്ളേ! 

വേഷമേയുള്ളേ!__ ആത്മ- 

ജീവന് നിന്ജനങ്ങളില്ദിനംതോറ കറഞ്ഞുപോകുന്നേ!--- പര 

ഈ വിധം ജനം ഇനിയും ജീവിച്ചാല് നശിച്ചുപോകുമേ! 

നശിച്ചുപോകുമേ! _-നിന്െറ- 

 ജീവവചനമയച്ചു ജനത്തില് ജിവ൯നല്കുക[_ ന പര് 

[0 

ടട 

4.34. ധനാശി ഏകതാളഠ 

യേശുവേ! നിന്െറ രൂപമിയെനന്െറ കള്ണുകള്ക്കെത്രസൌന്ദയ്യം! 

ശിഷ്യനാകുന്ന എന്നെയും നിന്നെപ്പോലെയാക്കണം മുഴുവ൯ 

സ്നേഹമാംനിന്നെ കണ്ടവന് പിന്നെ സ്നേഹിക്കാതെ ജീവിക്കുമോ? 

ദഹിപ്പിക്കണം സ്വയം അശേഷം സ്നേഹംനല്ലണം എന്പ്രഭോ! 

ദീനക്കാരെയും ഹിനന്മാരെയ്യം ആശ്വസിപ്പിപ്പാ൯ വന്നോനേ! 

ആനന്ദത്തോടെ ഞാ൯നിന്നെപ്പോലെ കാരുണ്യം ചെയ്താ൯നല്ലക് 

ദാസനെപ്പോലെ സേവനംചെയ്തു ദൈവത്തിന് ഏകജാതനേ! 

വാസംചെയ്യേണം ഈ നിന്വിനയം എനെറളള്ളിലും നാഥന് 

പാപികളുടെ വിപരീതങ്ങള് എല്ലാംസഹിച്ച കുഞ്ഞാടേ! 

കോപിപ്പാനല്ല ക്ഷമിപ്പാനുള്ള ശക്തിയെനിക്കും നല്ലക! 

തന്െറ പിതാവിന് ഹിതമെപ്പോഴ്ചം മോദമോട്ടടന് ചെയ്ക്ോനേ! 
എനെറ ഇഷ്ടവും ദൈവഇഷ്ടത്തിന്നനുരൂപമാക്കേ ണമേ! 
തിരുവെഴുത്തു ശൈശവംതൊട്ട സ്നേഹിച്ചാരാഞ്ഞു യേശുവേ! 
ഗുരു നി തന്നെ വചനം നന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്ക നി൯ ശിഷ്യനെ 
രാത്രിമുഴുവന് പ്രാത്ഥിപ്പാനായുണന്നിരുന്ന എന് യേശുവേ! 
പ്രാത്ഥിപ്പാനായും ഉണരാനായ്യം ശക്തിതരേണം എന്നുമേ] 

ലോകസ്ഥാനവും സാത്താന് മാനവും വെറുത്ത ദൈവജാതനേ! 
ഏകമാം മനം തസ്ധിട്ടെന് ധനം ദൈവംതാന് എന്നോര്പ്പിക്കുക 

1 0കൌശലങ്ങളും ഉപായ ങ്ങളും പകെമ്ററും സത്യരാജാവേ! 
ശിശുവിന്നുള്ള പരമാത്ഥത എന്നിലും നിത്യം കാക്കുക! 
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1] ഇഫലോകത്തി൯ചിന്തകള് ലേശം ഏശാഞ്ഞാശ്രിതവത്സലാ! 

. മഹാശക്തിയാം നിന് ദൈവാശ്രയംകൊണ്ണടെന്നുള്ളം ഉറപ്പിക്ക? 

12 മനുഷ്യരില്പം ദൂതന്മാരിലും അതിസുന്ദരനായോനേ! 

അനുദിനം സിന് ദിവ്യസൌന്ദയ്യം എന്നാമോദമാകേണമേ! 

4.3൭ സുരാജ് ചെമ്പട 

പല്ലവി റ് 

ഞങ്ങള്ക്കുള്ള..ദിവ്യസമ്പത്തേശുവേ! 

നീയല്ലാതില്ല ഭൂവില്_ആഗ്രഹിപ്പാനാരുമേ! 

ചരണങ്ങള്ൾ 

1 നീയല്ലോ ഞങ്ങള്ക്കായി മന്നിടത്തില് വന്നതും 

നിചരാം ഞങ്ങളുടെ പാപമെല്ലാമേററതും-- നിയല്ലേഃ 

2 കാല്വറിമലമുകളേറി നീ ഞങ്ങള്ക്കായ് 

കാല്കുരം ചേന്നുതുങ്ങി മരിച്ചുയിരേകിയ-- നീയല്ലേ? 

3 അന്നന്നു ഞങ്ങള്ക്കുള്ളതെല്ലാം തന്നു പോററുന്നോന് 

ഇന്നുമെ ന്നും കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള വാക്കു തന്നവന്--- നീയല്ലോ: 

4 ശത്രുവിന്നഗ്നിയസ്തരം രക്തിയോടെതിക്കുന്ന- 

മാത്രയില് ജയം തന്നു കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടന്ന--- നിയല്ലോ: 

ട് ജനകനുടെ വലമമന്നു നീ ഞങ്ങള്ക്കായ് 

ദിനംപ്രതി പക്ഷവാദം ചെയ്തജിവിച്ചിടുന്ന-- നീയല്ലോ: 

-6 ലോകത്തില്ഞങ്ങള്ക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമാകിലുര. 

ലോകക്കാര് നിത്യം ദൃഷിച്ചിടിലും പൊടന്നശുവേ!--നിയല്ലോ 

7 നിതൃജീവമൊഴികള് നിന്നിലുണ്ടു പരനേ: 

നിന്നെവിട്ടിട്ടടിയങ്ങളെ ങ്ങദുപോയി വസിക്കും. നീയല്ലോ 

43൫ ചെഞ്ഞുരുടി അടന്ത. 

പല്ലവി 

അയ്യോ! എന് ദൈവമേ!--കരുണ ചെയ്യേണമേ! 

അയ്യേ! ഞാനെന്തചെയ് വയ? 



സാമാന്വധീതങ്ങള്., പി 
പണള്ങള 

[ തിന്മയല്ലാതെന്നില്-നന്മയില്ലൊന്നുമെ ്ി 
എമ്മനം നീറിട്ടന്നേ?--- ക; അയ്യോ! 

8 കഴ്ണുകള്കൊണ്ടു ഞാന്.കണ്ടുമോഹിച്ചുവ റു റ; 

എണ്ണിയാല് എണ്ണമില്ലേ?.._ ത 
3 കാതുകളോ ദൃഷ്ട. .ബോധനകള്ക്കായി ലം ലി 

സാദരം വിട്ടേനയ്യോ!__ അയ്യോ! 

4 വാകൊണ്ടു ഞാന് ചൊന്ന_വാണികളയ്യയ്യോ! 
ആകെ അശുദ്ധമല്ലോ! 4 .. അയ്യോ! 

5 കൈകളാല് ഞാന് ചെയ്ത_ദൃഷ ക്രിയകള്ക്കൊതു ്ി 
കയ്യും കണക്കുമില്ലേ!--- .. അയ്യാ! 

& കാല്പകളോടിയ-പാതകളോക്കുക്കില് 

മാലിന്യതേന്നെയല്ലോ!---. ഉര. അയ്യോ! 

7 സന്തതം എന്നുടെ-ചിന്തകളാകവെ 

ഹന്ത! മാ പാതകമേ!__ പില് ച് അയ്യോ! 

5 നിന്നോട്ട നിന്നോട്ട-തന്നെ പിഴച്ചു നിന. 

സന്നിധൌ പാപംചെയ്കേന൯ു--- [ ച്ച് ര അയ്യോ! 

9 രക്തപ്പുകയില് നിന്നെന്നെ വിട്ടവിക്ക 

ശക്തനേ! നിന് കൃപയാല് അയ്യോ! 

497 താടി  ആഭിതാളം 
പല്ലവി . 6 

ആശിഷം നല്ലണമേ!-മനിഫഹായേ!........ 

ആശിഷം നല്ലണമേ!...... 

ചരണങ്ങള് 

! ഈശനെ! നിയെന്ന്യ ആശ്രയമാരുള്ള? 

ആശ്രിതവത്സലനെ! അനുഗ്രഹ മാരി അയക്കണമേ!- ആശാ 
2 ആഗ്രഫിക്കുന്നവക്കായി നിന്നെത്തന്നെ 

ശീഘ്യം നി നല്ലീട്ടമേ സന്ദേഫമില്ലോത്തിതാ, ത്തു. ആ. 
3 ആശ്രയം നീതന്നെ ദാസരദം “ഞങ്ങള്ക്കു 

വിശ്രുതവന്ദിതമ്പ്നിന്നെത്തന്നെശീഘ്രും നീ നല്കണമേ! ആ. 
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കാശിനുപോല്ുമി ദാസക്കില്ലേ വില 
മാശില്ലാവല്ലഭനേ! നി൯നാമത്തില് ദാസരെ കേള്ക്കണമേ!-ആഗി 

ടര ം റ ജകുമാരനേ! പുജിതപുര്ണ്ജണുനേ! 
സവ്൮വജനേശ്വരനേ! അനാരതം കാത്തരുളെന് പരനെ!.. ആശി 

തേജുസ്സിനാല് നിന്െറ ദാസരെയാകെ നീ ₹ 

ആശ്ചയ്യമായ്നിറയ്ക്ക, നിന്നാമത്തെവാ്, ിപ്പൂക ്പ്പ്ടവാന്!-ആഥ 

ന തതതതത്തത്തു 

33൫8 ഇംഗ്ലീഷ്  ഏകതുളം 
വിതപ്പിട്ടക നാം സ്വഗ്ഗത്തിന്െറ വിത്താം- 

ക്രിസ്തന്൯ സുവിശേഷം ഹൃദയങ്ങളില് 

ആത്മമാരി പെയ്യം-ദൈവം കൃപചെയ്യം 

തരും കൊയ്ത്തിനേയും-തക്കകാലത്തില് 

കൊയ് ത്തുകാലത്തില് നാം സന്തോഷിച്ചും 

കറരകള്ച്ുമന്നും - കൊണ്ടുവന്നിട്ടം! 

വിതച്ചീട്ടക നാം.സ്നേഹത്തില് അദ്ധ്വാനം 

ഒരുനാളം. വ്ൃത്ഥം -അല്ല ആകയാല് 

എന്നും പ്രാത്ഥിച്ചിടിന് “വേലയില് നിന്നിടിന. 

വിത്തു നനച്ചീടിന -കള്ണൂനീരിനാല്.--- 

വിതച്ചിട്ടക നാം-വഭ്ധനയെ ദൈവം 

നല്ലം സവ്വനേരം--തന് വന്ശക്തിയാല് 

!: വേനല്ല്ാലം വര്ഷം. കാററു ശീതം ഉഷ്ണം 
ദൈവഹിതം ചെയ്യും-ഭൂമി നില്ലനോശ..... 

വിതച്ചിട്ടക നാം -തടസ്സം അനേകം 

സാത്താന് കൊണ്ടന്നാലും-തന് വിരോധത്താല് 

തള ന്നപോകാതെ.സ്നേഹവയം വിടാതെ 

നില്ല, ക്ഷീണിക്കാതെ-ക്രിസ്സുന് ശക്തിയില്--- 

വിതച്ചീട്ടക നാം-വിതയ്ത്കുന്ന കാലം 

അവസാനിച്ചീട്ട-േഎത്ര വേഗത്തില്! 

ഇപ്പോള് വിതജ്യാതെ-ഇരുന്നാല് കൊയ്യാതെ 

രക്ഷകന് മുമ്പാകെ-നില്ലും ലജ്കുയില്--- 

കൊ 

കൊ 
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& വിതച്ചീട്ടക നാം..ദിവ്യസമാധാനം 

 മുളച്ചീട്ടവോളം ശുൂന്യദേശത്തില് 

മരുഭൂമി കാട്ടം--ഉത്സവ-” കൊണ്ടാടും 

പര്വ്വതങ്ങള് പാടും ദൈവതേജസ്സില്-- കൊ 

439 ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളം 

1 വേലയ്ക്കു വേലയ്ത്ര ദൈവദാസന്മാര നാം 

ക്രിസ്തന് കാണിച്ച പാത നാം പി൯ചെല്ലണം 

ഇങ്ങുവാഴ്ചവാന് അല്ല ശു ശ്രുഷ ചെയ്താന് 

ഇഹത്തില് പിറനു സ്വഗ്ഗരാജാവൃതാന് 

യത്തിക്ക-യത്തിക്ക, തേട്ടക-നേട്ടക! 

ആശിക്കു-പ്രാത്ഥിക്ക, കത്താവ്യ വരും വേഗത്തില്! 

വേലന്തു, വേലയ്ക്കു ചുററും നോക്കുക നാം 

എങ്ങും വാഴം അസത്യത്തെ പോക്കുക നാം 

സ്വ്പസ്ൃഷ്ടിയും യേശുവെ കാണുവേരെ 

ഉയത്തീിട്ടക നാം സത്യമാം കൊടിയേ!__ ര് ' യത്തി 

വേലന്ത്ു വേലന്തു ദൈവദ്രോഹങ്ങളും 

വ്യാജമാഗ്ലഗങ്ങള് നാശത്തിന്മോഫങ്ങളും 

 ദൈവുടടമിയില് വദ്ധിക്കുമീ സമയേ; 

സ്വസ്ഥത യോഗ്യമോ ക്രിസ്സന് ദാസന്മാരേ! യത്തി 

വേലയ്ത്കു വേലയ്ക്കു ഇന്നു രക്ഷയിന് നാള് 

എങ്കിലും നിത്യവും പാപശിക്ഷകളാല് 

ആയിരം ആയിരം നശിച്ചീടടന്നിതാ 

രക്ഷിപ്പാ൯ രക്ഷിപ്പാ൯ എന൯ സഹോദരാ വാ! യ്ത്ത) 

വേലന്റ്രു വേലയ്ക്കു ഓരോ കഷ്ടങ്ങളും 

പരിഹാസങ്ങള് ഹിംസകള് നഷ്ടങ്ങളും 

സഹിച്ചും വഹിച്ചുംകൊണ്ടദ്ധവാനിക്ക നാം 

എന്നാല് നാം ക്രിസ്തുവി൯ സത്യസേവകര് ആം--- യത്തി 

വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു പിന്നെ സ്വസ്ഥതയ്യം 

കത്തന് ദാസരാം നാംനിത്ൃയം ആസ്വദിക്കും 

എന് സന്തോഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുക 
എന്നുതാന് അരുളിച്ചെയ്യും ഹാലേല്ലയ്യാ- ഡത്തി. 

ടോ ---- 
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440 ഇഗ്ഗീഷ' ഫഏഏുകതാളം 
പല്ലവി 

ദൈവത്തിന്നും കുഞ്ഞാട്ടിന്നും ഉള്ള സിംഹാസനത്തിന്. 
കീഴില്നിന്നൊഴ്ുചകുന്നിതാ ശുഭ്രമാം ജീവനദി! 

ചരണങ്ങള് 

എന്നുള്ളില് ത്രിയേകന് തന്െറ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചു 

അതിലധിവസിച്ചെന്െറ ജിവനെ പുതുക്കുന്നു __ ദൈ 

എന്െറ മാലിന്യം കഴകി പുണ്യമാക്കുന്ന സദാ 
ജീവന് സ്നേഹം എന്നകമെ നിറയ്ക്കുന്നല്ലേലൂുയാ? ദൈ 

അഴിയാത്ത ജീവശക്തി അന്തര്ഭാഗേ ഒഴകി 

ഏന്നെയേററം' ശക്തനാക്കി ഒരുക്കു ന്നാശ്ചയ്യമായ്__ ദൈ 

ഈ നദി കടന്നുചെല്ലം ദേശമൊക്കെ ജീവിക്കും 
വരണ്ടഹൃുദയം മേലാല് ഏദനെപോലായിട്ടം ദൈ 

കാട്ടുപ്രദേശം വനവും പൃഷ്ക്ിച്ചാനന്ദിച്ചിട്ടം 
ശാറോനു ശോഭയ്യമതിന്നു ഭംഗിയില്ുണ്ടായ്വരും..... ദൈ 

ദൈവതേജസ്തസെന്നുള്ളില്ശോ.ഭിക്കുമതിന്നാനന്ദം 

കൊണ്ടു ഞാനും സ്ന്ലോത്രജീവന തുടന്നീടടം നിരന്തം! ദൈ 

ഈ നദിയിലെന് സങ്കേതം പൂണ്ണുമാകും നേരത്തില് 

ര് ശത്രുവിന് ശല്യങ്ങളൊന്നും ഏശുകില്ല എനന്െറമേല്!__ ദൈ 

എന്െറ സുയ്യന്നില്ല പിന്നെ അസ്തമാനം നിരണ്ണ്യം 

മങ്ങലില്ല ഏന് ചന്ദ്രന്നും ശോഭിച്ചെന്നും എരിയും! --- ദൈ 

എനെറ കാല് വേഗത്തിലോട്ടം ശോഭയുള്ള പാതയില് 
 സ്വശുൂപടിവാതില്തേട്ടം ചേരാന് മണവറയില്--- ദൈ 

ദൈവത്തിന് സ്നേഹസാഗരം ഓാത്തെന്നില് പെരുകുന്നു 

വിസ്പയം! അതിന്െറ ഭാരം എന്നിലേററം ശകുന്നു!__ ദൈ 

ഇപ്പുഴുവലോടിത്ര സ്നേഹം അപ്പനേ! നിനക്കുണ്ടോ? 

ആനന്ദ വിവശതയാല് ഞാനടിപെട്ടന്നഹോ!  കെദ 

തത്ത: 
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441 ഇംഗ്ലീഷ്  ഏകതാളം 

1 കൃപ കപ! കപ തന്നെ കൃപയുടെ പൈതല് ഞാന് 

കൃപ്യാലെന് ഹൃദയത്തെ കവന്നരക്ഷാകരന്! 

പ്രതികൂലങ്ങളെ നീക്കി അതിമോദം ഹൃദയേ 

സതതം തന്നിട്ടന്നെന്നില് കൃപയാലത്യന്നതന്൯! 
൭ 

3 നിത്യനായ രക്ഷകനെറ രക്തത്താല്.മാ൦ കഴ്ചകി 

പുത്രനാക്കി നിത്യജീവന് മാത്രതോറും തരുന്നു! 

4. ഹല്ലപല്യ്യാ ഹല്ലെലുയ്യാ ദൈവമാം ത്രീയേകന്നു 

ഹല്ലെലുയ്യാ ഹല്ലെല്യ്യാ ഹല്ലെലുയ്യാ വന്ദനം! 

ല് 

442 സിങ്കളം ആദിതാളം. 

സങ്കടത്താല് ഞാന് തളന്നു സങ്കേതം തേടി നടന്മ 

തങ്കരുധിരംപകന്നു ചങും രക്ഷകന തുറന്നു 

പാപഭാരം നീിക്കിത്തന്നു ശാപവുമെല്ലാമകന്നു....... 

പാവനാത്മാവെ പകന്നു ദൈവസ്നേഹം എന്നില് തന്നു 

മള്ളമമിലെന് ദൈവംതാന് പപള്ളികൊണ്ടു വാണീട്ടവാന്..... 

വല്ലഭ൯ന എഴുന്നള്ളിനാന്൯ കല്നെഞ്ചിനെ മാംസമാക്കാന് 

കല്പനകള് കാപ്പാ൯ ശക്തി അല്ലമില്ലാഞ്ഞെന്നില് പ്രാപ്ലി......- 
അപ്പനനുഗ്രഹിച്ചന്നു കെല് പ്പുതാനങ്ങുണ്ടായ്വന്നു 

പാപശക്തികള കന്നു ദൈവശക്തിയുള്ളില്വന്നു... ... 

ഒദൈവഭവനമതാക്കി ദൈവവാസമുള്ളിലാക്കി 

ചിലി 

ഇത്തരമനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കെത്രയോ അപാത്രമാമി..... ..... 
ചത്ത നായിതാ നി൯പാദം മുത്തിവണങ്ങി പാട്ടന്നേന്! 

ന്തം നിന്നി 

443 ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാള൦ 
എപ്പോഴ്ം ഞാ൯ സന്തോഷിക്കും എന് യേശു എന്െറ ഗാനം! 
എല്ലാടവും ആഘോഷിക്കും എന് രക്ഷകനെറ ദാനം! 

യേശുവേ! നീ സ്വഗ്ലത്തില് എന്െറ നാമം എഴുതി 
ആരും എടുക്കാത്ത ഈ ഭാന്യം എന്സന്തോഷം! 



339 സാമാന്ധഗീതങ്ങള് 

“ഉ നി൯രാജ്യത്തിന്നൊരന്യനായ് ഭൂമിയില് ഞാന് ഉഴന്നു 

നി വന്നതാലെ ധന്യനായ് പ്രവേശനം നീ തന്നു_- . യേശു, 

3 മഹത്വമുള്ള രക്ഷകാ! നി തന്നേ സ്വഗ്ുവാതില്! 
സ്വഗ്ലീയ ശീതങ്ങള് ഇതാ! ധ്വനിക്കുന്നെന്െറകാതില് !___യേശു 

എ എനനാമം മായ്ച്ചു കളവാന് പിശാചിനാല് അസാദ്ധ്യം! 

എന്യേശുശക്തന് കാക്കുംതാന്തന്രക്തത്തിന്സമ്പാദ്യ-യേശ് 

ട് മുതൃവി൯നാള് സമിപിച്ചാല് ഇങ്ങില്ല ക്ലേശം താപം 

എന് ജീവന് ക്രിസ്തൻ ആകയാല് മരിക്കയാല്ം ലാഭം!--- യേശു 

ന] തന്ന്യായത്തീരപ്പുകേള്ക്കുമ്പോള് അനേകര് ഭ്രമിച്ചീട്ടം 

എനിക്കോ യേശുരാജന് ചൊല് നിത്യാനന്ദം നല്കീട്ടം!-യേശു 

7 സന്തോഷമേ സന്തോഷമേ! എന് ദൈവത്തിന്നു സ്ലോത്രം 

എന്ജിവനാം എന്യേശുവേ? നിയം സ്തൃതിക്കു പാത്രം1--യേശു 

൧4.൧4. ഗ്ലീഷ് ആദിതാളം 

1 എഴുന്നുശോഭിച്ചിട്ടക തിരുസഭയേ! 
നിവക്കുള്ള വെളിച്ചം വന്നിരിക്കുന്നിതാ! 

മു പുറത്തുള്ളജനങ്ങള് നിന് വെളിച്ചം കണ്ട 

വെളിച്ചത്തിന്പ്രഭുവിനെ സ്തൃതിച്ചീടട്ടെ! 

3 നിനക്കുള്ള സകലവും വെളിച്ചമാവാന് 

ജഡത്തിനെറ ക്രിയയെല്ലാം മുടിച്ചീട്ടക 

4 നറുക്കത്തോടെനിന്നുള്ളം മുഴുവനേയ്യം 

തുറന്നുപ്രതിഷ്ഠിക്ക നി മടിച്ചീടാതെ 

4 നിനക്കുള്ള കണവന പ്രഭുവല്ലയോ? 

വരിക്കയിന്നിവനെ നി മടിച്ചിടാതെ 

) ഉദിച്ചുയരുന്നസുയ്യവെളിച്ചംപോലെ 

വെളിച്ചത്താല് നിറഞ്ഞ നി വളന്നീട്ടക: 

തര് ' സകലവുമവന്നുടെ മഹത്വത്തിന്നായ് 

പ്രവത്തിപ്പാനവന്൯ നിന്നോട്ടരചെയ്യുന്നു 
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445 നാഥനാമക്രിയ ഏകതാളുട 

പല്ലവി 

ജീവദായകാ! ജിവദായകാ! ഈ- 

ന്് പാപികളെ നോക്കുനായകാ! 

ചരണങ്ങള് 

ഭാരതീയര് ശാപത്തിനാല് ചത്തുപോകുന്നേ-.ഈ 

' ഘോരശാപം വരുവാന്കാരണം നിചപാപമേ! 

പാപികള്ക്കായ് ശാപലോകത്തില് വന്നയേതുവേ! ഈ 

പാപയണര്ച്ചയില്ലാതുള്ള നരരെനോക്കുക! 

ആട്ടകളെ തേട്ടവാനായ് ഓടിവന്നവനെ- 

 ചാടിപ്പയോകുമാടുകളെ കൂട്ടില്ചേക്കുക! 

കല്ല പോലുള്ളള്ളം മാംസ മയമായ് മാററുക-നി൯ 

വല്ലഭാത്മദാനമേകി പാലിക്കേണമേ! 

പാപഭാരം ചുമന്നുതിത്ത ബറ 

പാപശാപം കണ്ടുണരാന് ഈതു ജീവനെ! 

പാട്ടപെട്ട രുധിരം ചിന്തി മുതൃയൃവെന്നോനേേ!--ശാപ- 

ക്കേട്ടപോക്കി അട്ടക്കല് ച്ചേക്ക കൊടിയപാപിയെ!--- 

4.40 ഹുകതാള൦ 

ആശിഷമരുള്കയെന് ഈശാ! 

എനിക്കായ് ജീവ൯വെടിഞ്ഞ 

യേശുരക്ഷകനേ! യേശൂ രക്ഷകനേ!__. ആ. 

! പാപിയെ നിനച്ചുള്ളം ഉരുകിയ നിനെറ 

ജീവനാമമനുഗ്രഹപ്പെരുമഴയാലി- 
പാപികശക്കതിമോദം സതതമുഞ്ജായി 

ദൈവതേജസ്സില്നിത്യം വ൮.ഡിപ്പതിന്നായി--- ത്ത 

2 നാശത്തില് വലയുന്ന നരഗണത്തേനിന് 
ആശ്വാസമരുളിടടും തിരുസന്നിധൌ ഞാന് 
ആശയോടണപ്പാനായനുദിനം നിന്െറ 
ആശ്വാസ പ്രദനാകം പരമാനുഗ്രഹമാം__ 
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അന്ത്യനാള ഖിലര്മേത പകരുമെന്നുള്ള 

പെന്തിക്കോസ്തുനുഗ്രഹം ചൊരിവതിന്നായി 

സത്തതം ഇരക്കും നിന് ദാസരില് വേഗം 

ചിന്തുകയനന്തശക്തിയിന് ജീവനാകം_.. ആ 
അരുമനാഥനേ! നിനെറ രുധിരത്താലെനന്െറ 

ദുരിതങ്ങള കററിയ കരുണയെ ഓത്തു 

മരണാന്തംവരെ നിന്നേ പരിസേവിപ്പാനായ് 

പരമാനന്ദമരുള്ക പരമദയാലോ!--- ആ 

4.47 ആദിതാളം 

[। 

ആനന്ദമുണ്ടെനിക്കാനന്ദമുണ്ടെനി- 

ക്ോശമമഹാരാജസന്നിധിയില് 

ലോകം എനിക്കൊരു ശാശ്വതമല്ലെന്നെന് 

സ്നേഹം നിറഞ്ഞേശു ചൊല്ലീട്ടണ്ടു്. 

സ്വര്ല്ലോക നാട്ടകാക്കിക്ഷിത യില്പല.- 

കഷ്ടസങ്കടങ്ങള് വന്നിട്ടന്നു. ം 

യ കൃത്മാവേ! നീയെനന്െറ സങ്കേതമാകയാല് 

3 റ എസന്ാത്മാവേ? നിന്നില് ചാഞ്ചല്യമെന്തിന്നു 

ഉള്ളില് മനഃക്ലേശം ലേശമില്ല 

വീശ്വാസക്കപ്പലിര സ്വരപ്പുരം ചേരുവാന് 

ചൃക്കാന്പിടിക്കണേ പൊന്നുനാഥാ! 

ബാഖായിന് താഴ്വരയത്രെയിതു 

സീയോന്പ്പരിതന്നില് വേഗം നമുക്കെത്തി- 

ട്ടാനന്ദ ക്കണ്ണനീ൪ വീഴ്ത്തീടാമേ! 

ഒ കുടാരവാസികളാകും നമൃക്കിങ്ങു 

വീടെന്നൊ നാടെന്നൊ ചൊൽല്വാനെന്തു്? 

കൈകളാല് തീക്കാത്ത വീടൊന്നു താതന് താന്൯ന്- 

മീതേ നമുക്കായി വെച്ചിട്ടണ്ടു്. 

4 ഭാരം പ്രയാസങ്ങളേറും വനദേഠ- 

ത്താകലമാത്മാവില് വന്നീടുകില് 
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പാരം കരുണയ്യള്ളീശന് നമുക്കായി. 
ട്ടേററം കൃപ നല്ലി പാലിച്ചീടും. 

൫. കത്താവേ! നി വേഗം വന്നീടണെ ഞങ്ങള് - 

 ക്കോത്താലിക്ഷോണിയില്' മഹാദ്ു:ഖം! 

എന്നാലും നിന്മുഖ ശോഭയതിന്മൂലം 

സന്തോഷകാന്തിപ്ചുണ്ടാനന്ദിക്കും. 

4.4. ചാപ് 

എന്റെറ ദൈവം മഹത്വത്തില് ആര്ദ്രവാനായ്ജീവിക്കുമ്പോള് 

സാധൂ ഞാനിക്ഷോണിതന്നില്.ക്ലേശിപ്പാ൯ ഏതും. 

കായ്യുമില്ലെന്നെനെറ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു. 

വൈഷമ്യമുള്ളേതു കുന്നും ഞാ൯കരേറി നടകൊള്വാന് 

രക്ഷകനെന് കാലുകള്ക്കു വേഗമായ്_തീന്നെന് 
പാതയില് ഞാന് മാനിനെപ്പോലോടീട്ടം. 

ആരുമെനിക്കില്ലെന്നോ ഞാന് ഏകനായി തീന്നുവെന്നോ 
മാനസത്തിലാധിപൂണ്ടു ഖേദിപ്പാന്-സാധു- 

അന്ധനായി തിന്നിടല്ലെ ദൈവമേ! 

എനെറ നിത്യസ്തേഹിതന്മാര് ദൈവദൂതസംഘമത്രെ 

ഇപ്പോളവ൪ ദൈവമുമ്പില് സേവയാം-എന്നെ. 
കാവല്ചെയ്ത ശുശ്രൂഷിപ്പാന് വന്നിട്ടം. 

' ദഖിതനായോടിപ്പോയ് ഞാന് രരുഭൂവില് കിടന്നാല്യം 
എന്നെയോത്തു ദൈവദൂതര്൪ വന്നിടടം-ഏററം- 

സ്നേഹ ച്ച,ടോടപ്പവ്യമായ് വന്നീട്ടം. 

നാളെയെക്കൊണ്ടെന്മനസ്സില് ലവലേശം ഭാരമില്ല 
ഓരോനാളം ദൈവമെന്നെ പോററുന്നു -തന്െറ. 
കൈകളില് ഞാന് ദിനംതോറും ചാരുന്നു, 

കാക്കകളെ വിചാരിച്പിന് വിതയില്ല കൊയ് ത്തുമില്ല 
ദൈവം അവയ്ക്യായി വേണ്ടതേകുന്നു..ലില്ലി- 
പു ഡ്ത്ുങ്ങള്ക്കുമവ൯ ശോഭനല്കുന്നു. 
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സ്വഗ്ഗം തുഠന്നെനന്െറ പ്രിയന് വന്നീട്ടം-മഹാ. 
ദശനത്താല് വിവശനായ്ത്തീരും ഞാന്ം 

9 ഹാ മഫേഗശാ! കരുണേശാ! പൊന്നുതാതാ! നീയെനിക്കായ് 
വേണ്ടതെല്ലാം ദയതോന്നി നല്കുമ്പോള് “എന്െറ 
ദേഹി വൃഥാ കലങ്ങുന്നതെന്തിന്നായ്? 

കക 
യേശുതാന് എന് ജിവന് യേശുതാന് യേശുതാന് 
യേശുതാന് എന് ജീവന് എന് ജീവന് യേശുതാന്, 

പടട പ്ര ഷ്ടം ഷി വ് 

ടട 

30 

യേശുതാന് എന് ദൈവം 

യേശുതാന് എന് രക്ഷ--- 

യേശുതാന് എന് ശക്തി 

യേശുതാന് എ൯ കോട്ട. 

യേശുതാന് എന് സഖി--- 

യേശുതാന് എനു ഇ൯പം--- 

ദയേശുതാന്൯ന് എന് വഴി. 

യേശുതാന് എന് അപ്പം--- 
യേശുതാന് എന് രാജന്. 

യേശുതാന് എന മോക്ഷ൦-- 

ഭയശൂ താന് എന് ന്വ്വം- 

സ്വഗ്ഗം 

ഏകതാ ളൂമ 

യേശ്തു താ൯ ഭക്ത ൭൭൫൭൭൦ 

യേശു താ൯.....ം 

യേശു താന്........ 
യേശു താന്...... 

യേശു താന്........ 

യേശു താന്... ... 

ഏകതാളം 
1 ശോഭിത പട്ടണം പാപദോഷങ്ങള്ക്കു 

പ്രവേശമില്ല പ്രവേശമില്ല യാതൊരശൂദ്ധിക്കും. 

2 രക്ഷകനെ! വന്നേന് കുഞ്ഞാടെ കെഞ്ചുന്നേ 

കഴഴകിയെന്നെ കഴ്ഴകിയെന്നെ രക്ഷിച്ചു കാക്കണെ! 

കത്താ! നിന് ശക്തിയാല് ശുദ്ധിയില് കാത്തെന്നെ 

നിന്പ്രിയപൈതല് നിന്പ്രിയപൈതല് ആക്കണം നീയെന്നെ 

വീണ്ടെട്ടപ്പോക്കുള്ള അങ്കിയണിഞ്ഞു ഞാന്. 

ഷററമറേറാനായ് കുററമറേറാനായ് സ്വര്പ്പൂരം ചേരും ഞാ... 

റ്റ 14-. 
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451 ആദിതാളം 
തരിലോക നായകനാഠം ശ്രീയേശു നാഥനോഴേ- 

കൂടി നാം വാസം ചെയ്യം സ്വര്ല്ലോകേ 

ദുതന്മാര് ഗീതം പാടവേ! മോദമായ്” അ; 

ഈ ലോകത്തേപ്പിരിഞ്ഞു പോയ നല്ബാലകരെ 

മാലാഹമാക്കു തൂല്യം നാം കാണു! മ റ ാക്കൂരു.- 

ചേലോട് ഭുവിലെന്നെ താലോലിച്ചുവളത്തും 1 

മാതാപിതാക്കളേയും ഞാന് കാണും! -- ദൂത. 

ശീലം നന്നാക്കുവാനായ് സാരോപദേശം നല്കും 

ശീലശഗുരുക്കളേയും കാണും നാം? -- ദൂര. 

42൧2, ഇംഗ്ലീഷ് ! ഏകതുളം. 

പാപഭാരം ചുമന്നോനാം യേശ്രുവിന്നിടമുണ്ടോ? 

പാപി! നിന്നുള്ളിലിന്നേശു പ്രവേശിപ്പാന് മുട്ടുന്നു 

യേശുമഹാരാജനിപ്പോള് നില്ലന്നയ്യോ! വാതുക്കല് 

ആശുനിയനുസരിച്ചു സ്വീകരിക്കമാനസവേ! 

ലോകകായ്യമിമ്പങ്ങള്ക്കൊ സ്ഥലമുണ്ടേ! ഹൃദയേ! 

ശൂശില് നി൯പേക്കായ് മരിച്ച യേശുവിന്നിടമില്ലെ?-- യേശു, 

കത്ത൯ന് തന്ഴ്ൃപയാല് നിന്നെ കാത്തു വിളിക്കുന്നയ്യോ! 
അംഗികാരദിനമിന്നു, നാളെ വൃഥാവാം വിളി യേശു 

ഈശന്നിടം കൊടു ക്കിപ്പോള് ആശു പോം കൃപാദിനം 
നിന ചിന്തതണുത്തുപോകും രക്ഷകന് ക്ഷണംനില്ലം._- യേശ്തു 

പി സഭാപ്ര. 12 അ. 
(സഷ്യാവിനെ ബാല്യകാലത്തില്.. ഓക്കുക ബാലകാ! 
ഇഷ്ടകാലംപോകും കഷ്ടകാലം വന്നുചേരും. 

നി അന്നുനിനെറ ശോഭമങ്ങുമേ. ലോകസ്ൂഖം പോമേ! 
ഒന്നിനുമേലൊന്നായ് സങ്കടങ്ങള് വന്നുകൂടും മ) 
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3 കാവല്ക്കാരാം കൈകള് ക്ഷീണിക്കും, കാല്കള് വിറച്ചീടടം, 
വാതിലാകും കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതായിപ്പോകും. 

4 പല്ലുമെല്ലാം മെല്ലെപോയിട്ടം-ഇല്ലാതാകും രുചിയും, 

,ഉള്ളിലുള്ളതീയും പോയ്. ദഹനം: ശാന്തമാകും, 

5 കൂമ്മതയുള്ള നിന് കര്ണ്ണുങ്ങള് തീന്നിട്ടം മന്ദമായ് 

കാര്മേഘതുല്യ കാര്കൂന്തലും പഞ്ഞിപോലാകും! 

40൭. രൂപകചാപ് 

റ ; കഷ്ടതകള് ദൈവമെ! എന്നവകാശം തന്നെയല്ലോ, 

വിശ്വസിപ്പാന് മാത്രമല്ല നല്വരം-തങ്ക.- 

കഷ്ടതകള് സഹിപ്പാനും പ്രാഫ്ജിതാ! 

2 ക്രൂശിന്മേല് ഞാന് കാണുന്നോരു മഹല്കാഴ്ച, എനെറു പ്രിയന് 

കഷ്ടതകള് സഹിച്ചയ്യൊ ചാകുന്നു!_എന്നെ- 

പൊന്കിരീടം ധരിപ്പിപ്പാനാകുന്നു! 

3 ഭക്തിക്കതിശക്തിയെന്നില് കഷ്ടതകള് വദ്ധിക്കുമ്പോള്, 

ഹാ! എനിക്കെന് കഷ്ടങ്ങള് എന്താനന്ദം!-ദൈവ- 

സന്നിധിയില് ശോഭയെനിക്കേറുന്നു! 

4 ഭക്തനായ യോബു പല കഷ്ടനഷ്ടം സഹിക്കയാല് 

ഭാഗൃവാനായ് തീന്നവ൯ തന്നായ്യസ്റസില്-എല്ലാം 

ഇരട്ടിയായ്-പിന്നെ നാഥന് നല്ലിയേ. 

ട മോശ ഫറോന് വീട്ടവിട്ട കഷ്ടതകള് പിന്തുടന്ന 

യിസ്രയേലിന് രക്ഷിതാവായ് തീന്നവന് - ദൈവ- 

' പുത്രനോട്ടകൂടെ നില്ലാന് യോഗ്യനായ്. 

6 മിസ്രനാട്ടിലല്ലകാലം യോസേഫെന്തു ഖിന്നനായി! 

ദൈവമോ തന് പൈതലിനെ ഓത്തല്ലൊ-അവന൯ 

ഫറരാരാജന് മന്ത്രിയായി തീന്നല്ലൊ! 

7 രൂഥ,മഹാ ദാരിദ്രയത്തിലുമമ്മയെ താന് ശുശ്രുഷിച്ചു 

ബേത്്ലഹേമില് സാധുവായി പാത്തവള്-വേഗം 

ബോവസ്സിനെറ കാന്തയായി ശോഭിച്ചു. 
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തി വിധ്പാസത്തില് വീരനായ ഏലിയാവും സറേച്ലയില് 

വിധവയോടെ അപ്പുമിരന്നില്ലയോ?- എന്നാല് 

ജീവനോടെ മഹത്വത്തില് പോയവന്! 

9 വിശ്വാസീകള്ക്കാക്കും ലോകം യോഗ്യമായിത്തീന്നിട്ടില്ല, 

കഷ്ടതകള് ദൈവമവക്കേകുന്നു-മഹാ- 

_ . ഭാഗ്യൃദേശമവക്കായി നല്ലന്നു. 

10 സ്വര്പ്പൂരത്തില് കേള്ക്കുന്നോരു മഹാശബ്ദും പറയുന്നു, 

കഷ്യമേറെ സഹിച്ചിങ്ങു വന്നവര്-ഇവര് 

ശോഭിതരായ് ദൈവമുമ്പില് നില്ലുന്നു--- 

42 രൂപകചാപ് 

സ്വഗ്ലീയ ദമ്പതിമാരുടെ സംഭാഷണം. 

1 ശുലേമിയെ! പ്പേമകാന്തേ! നിന്മുഖം ഞാന് കണ്ടീട്ടവാന് 
വേഗം എഴന്നേററുവായെന് കൂടെ നീ_കാലം- 

പാഴിലാക്കുവതെത്തുസങ്കടമീനിലയ്ത്കനീ വന്നതെന്തു? 
പ്രേമദാഹം വെടിഞ്ഞയ്യോ പ്രാവെ! നി-നിനന്െറ- 
സാക്ഷിനാദം കേള്പ്പുതിന്നു കാലമായ്. 

2 വര്ഷകാലം കഴിഞ്ഞിതാ ശീതമാരി നീങ്ങിപ്പോയി] 
സ്നേഹച്ചുടോടെഴ്ുന്നേല്ല, സോദരീ! -എനെറ- 
സങ്കടങ്ങളി ൯൮൯ കടല്ലരെവന്നുനോക്കുക, വീതി ആഴം 
മരുവേക്കാള് ഉയരവുമല്ലയൊ! ഞാനെന് - 
ക്രൂശില് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതൊന്നോക്ക നീ! 

3 രണ്ടുകള്ളര് നട്ടവില് നീ ഭൂമിമദ്ധ്യേ ്രുശില് തൂങ്ങി! 
വാനഗോള മെനിക്കേകി വാഴവാന്_എനന്െ൨൨ 
0: പമാകെയ്യമേററുനിന്നുടെ പൊന്നുമേനിചൊരിഞ്ഞചോര 
ഫാ മഫേശാ! വര്ജ്ണൂനീയമല്ലഹൊ! ഭൂവിന്.- 
ഖേദമാകെ നിക്കിയെന്നെച്ചേക്കുവാന്. 

4 വന്നുകാഞ്ങ, അത്തിമരം കായ്ക്കുളിതാ പൊഴിക്കുന്നു! 
മുന്തിരിയും സ പഗ്ലഗന്ധം വീശുന്നു! -ലോക. 
രാജ്യമെത്കുമെയിസ്്രയേല്ജനമാശപുണ്ടു വസിക്കവേ അവര, 
ശീഘ്മുമിതാ കനാന്നാട്ടിലേറുന്നു!_ ദേശം. 
ഭാഗ്യമേറും വസതിയായ്തീരുന്നു. 
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ട് പാറയി൯ പിളര്പ്പുവാസം ഹാ! എനിക്കു സങ്കടമേ! 

താണു താണു പോയിടല്ലെ പ്രാവെ! നി.ലോകേ. 

കേമമായി സുഖിപ്പതിന്നുനീ, ആശഘുണ്ടു വലഞ്ഞു-കുഷ്ടം! 

ബാബിലോനിലലയുന്നതെന്തിനായ്?-പര.. 

മോന്നതനെറ സന്നിധിയില് വാഴ് കുന! 

൫ നിനെറദേശം ബയൂലാപപോല് ശോഭനമാം എന്െറ പ്രിയെ' 

കാട്ട് വ്യാക്കളി൯ചഗാനം പാട്ടന്നു_ലോക. 

ജാതികള്ക്കു നീ മാഗ്ഗമോതുക സവ്വജാതി മതസ്ഥരുംവ- 

ന്നേശുപാദം ചേന്നു വാഴാന് കാലമായ് -പ്രേമ- 

ഗന്ധമേറും പുക്കളെങ്ങും കാണുന്നു! 

7 ശുദ്ധാത്മാവെ വരേണധെ! ദൈവസ്നേഹം തരേണമെ! 

ലോകമെല്ലാമി കൃപയിലാകുവാന്-ബഹു- 

കേമമായൊരു നല്ലുണര്വ്വിനെയേകണേ പരമാത്മനേ! നവ- 
കാന്തിലോകമെങ്ങുമേറെയാകുവാന് -നിന്െറ- കര് 

വേല ദേശമെങ്ങുമായിത്തിരുവാന്൯! 

€ വെന്തിക്കോസ്തി൯ മുഴക്കങ്ങള് വീടുകളെ ഇളക്കേണം 

കാന്തിയേറും സ്വഗ്ശുതിയും നല്ലണം-സര്വ്വം 

പച്ചയായ മരങ്ങളും തവസ്സേഫഹമാംമൊഴി കേള്ക്കുവെ അവര് 

യി യേരി ത്വ ശോഭിപ്പാ൯-ജനം- 

അഗ്നിനാവാല് പാടിനിന്നില് ചേരുവാന്! 

4൭൫ തോഡി ആദിതാളം 

ക്രിസ്തൂയേതു നമ്മളില് വാഴചമാറാകട്ടെ. 

ി 

ജീവിതസുയുനെ! നീ പ്രകാശമായ 

വാണീടുകെന്നില് സമ്മി: 

1 കഷ്ടതയി൯ രാത്രൌ-നിന്തിരു എ: 

ചിത്തപ്രേകാശിപ്പിച്ചാല് - സൌഭാഗ്യമായ “സാധുവസിച്ചുകൊള്ളാം 

ക ഭൂമയവ്യാകലമൊന്നുമെല് മാനസേ 

അന്ധതയേകിടാതെന് - _കത്താവെ! നി രാപ്പകല് കാക്കണമേ! 

3 മൂത്യവോ, ജിവനോ.. നഷ്യമേഃ, ലാഭമോ, 

ഏതിലും ദൈവഹിതം സമ്മോദമരയ് ഏന്നെ ള് 
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ശത്രുക്കള് രാപ്പകല് ദൃഷണം ചൊല്ലിലും 

സന്താപമേശിടായ്വാന് എനിക്കു നിന് ശാന്തതനല്കബമെ; 

സാത്താന്െറശോധന മ്ക്കൊന്നുമെന്മേല് ജയം 

വന്നിടാതേശുവേ നി൯_കരങ്ങളില് പാലിക്കണം ദിനവും! 

പല പല ഭാരങ്ങള് ദൈവമേ വന്നു ഞാന 

ബലഹീനനായിടായ്വാന് ഭൂജങ്ങളില് സാധുവെപോററണമ്വ് 

ബുദ്ധിമുട്ടള്ളോക്കും രോഗികള്ക്കും പരം.. 

നിസ്സറഹായരായോക്കും ശുശ്രുഷിപ്പാ൯ ആര്ദ്രതനല്കണമേ! 

ദൈവരാജ്യം ഭുവീല് ശോഭിതമാക്കുവാ൯ ) 

കത്താവേ! ഞാന് നിനക്കാ_യെന്നേയുമെന്സവ്വവുമേല്ലിക്കുന്നേ)” 

പൊന്നുകത്താവേ! നീ വേഗമെഴുന്നള്ളി- 

വിണ്ണിലെനിക്കൊരുക്കു ന്നനന്തമാം സൌഭാഗ്യം നല്കണമേ! 

4 ൨7 തദിതാള- 
പൊന്തേതുതമ്പുരാന് നല്ലോരു രക്ഷകന് 
എന്നേ സ്നേഹിച്ചു തന ജീവന് വച്ചു! 

1 സ്വശ്ലൂസിംഹാസനം താതനെറ മാര്വ്വതും 
ദൃതന്മാ൪ സേവയ്യം വിദ്ടദൈന് ചേക്കായ്, 

ദാസനെപ്പോലവന് ജിവിച്ചു പാപിയെന്. 

ശാപം ശിരസ്സ്തിലേററീടുവാന്൯! 

2 തള്ളയെപ്പ്പോല് നമുക്കുള്ളോരു രക്ഷകന് 
കൊള്ള ക്കാരന് പോലെ ക്രുശില്തുങ്ങി, 

ഉള്ളമുരുകന്നെന ചങകും തകരുന്നെന്- 

കണ്ണുനിറയയന്നെന് രക്ഷകനെ! 

3. എന്തൊരുസ്നേഹമീ സാധവെ ഓത്തു നീ 
സന്താപസാഗരം തന്നില് വീണു, 
എന്നെ വിളിച്ച നി എന്നെ എട്ടത്തു നീ... 
ന്നോമനപൈ്പൈതലായ് തീക്കേണമേ! 

4 പാപംപെരുകിയെടത്തു തിരുകൃപ- 
ഏററം പെരുകിയതാശ്ചയ്യമേ! 
പാപിയില് പ്രധാനിയായിരുന്ന ഞാനും 
സ് നേഫത്തിന് പത്രന്െറ രാജ്യത്തിലായ്' 
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ഭുലോകമായയില് മോഫഹംപതിച്ചെന്െറ. 
കാലം ഞാന് പാഴില് കളഞ്ഞീടായ്വാന്, 
സ്വരല്ലോകരാജ്യത്തില് തങ്കക്കിരിടത്തി. 
നുല്ലാസമേകണേ പൊന്നേശുവേ! 

പാപം ചെയ്യാതെന്നെ കാവല്ചെയ്തീട്ടവാന് 
സര്വ്വേശ। തൃക്കൈയ്യിലേല്ലിക്കുന്നേന് 
രാപ്പകല് നീയെന്നെ വീഴ്സയില് നിന്നെന്െറ_ 
സ്വപ് നത്തില്കൂടെയും കാക്കേണമേ! 

കത്താവയ വേഗത്തില് മേഘങ്ങളില് കോടി. 
ദംതന്മാരാരപ്പുമായ് വന്നീട്ടമ്പോള്, 
എന്നില് കനിഞ്ഞെന്നെ മാദറോടണച്ചെന്െറ_ 
സങ്കടം തിക്കണം രക്ഷകനേ! 

48 ആദിതാളം- 

എനെെറ ദൈവം സ്വഗ്ലസിംഹാസനം തന്നില്. 
എന്നില് കനിഞ്ഞെന്നെ ഓത്തീ$ുന്നു! 

മാതാപിതാക്കുളം വീട്ടം ധനങ്ങളും - 

വസ്തൃസുഖങ്ങളും കത്താവത്രെ ! 

പൈതതപ്രായം മുതല്ല്ലിന്നേവരെയെന്നെ - 

പ്പോററിപ്പുലത്തിയ ദൈവം മതി! 

ആരും സഹായമില്ലെല്ലാവരും പാരില് 

കണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നവര് 

എന്നാലെനിക്കൊരു സഹായകന് വാനില്. 

ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിലുല്പാസമേ! 

നല്ലോരു താതന് പ 'താവില്ലാത്തോക്കവന് 

പെററമ്മയെക്കവിഞ്ഞാര്ദ്രവാനും, 

വിധവയ്ക്ു നാഥനും സാധുവിന്നപ്പവും 

എല്ലാക്കുമെല്ലാമെന് കത്താവത്രെ! 
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4 കരയ്യന്ന കാക്കയ്ക്കും വയലിലെ റോസഷ്ക്കും 

ഭക്ഷ്യവും ഭംഗിയും നല്കുന്നവന് 

കാട്ടിലെ മുഗങ്ങളാററിലെ മത്സ്യങ്ങ. 

ളെല്ലാം സര്വ്വേശനെ നോക്കിട്ടന്നു) 

ട കോടാകോടി ഗോളമെല്ലാ പടച്ചവ- 

നെല്ലാററിന്നും വേണ്ടതെല്ലാം നല്കി 

സുഷ്ടികള്ക്കൊക്കെയുമാനന്ദ ദായകു൯ 

ദുഷ്ടന്മാക്കേററവും ഭിീതികര൯! 

6 കല്യാണശാലയിലെന്നെ വിളിച്ചെന്റെറ- 

സന്താപമൊക്കെയും തീത്തിട്ടം നാള് 

ശീഘ്ംവരുന്നെന്െറ കാന്തന്വരുന്നെന്നി- 

ല്ല്ലാസമായ് ബഹുകാലം വാഴാന്! 

ലോകം വെടിഞ്ഞെനന്െറ സ്വഗ്ലീയനാടിനെ - ന 

ക്കാണാന് കൊതിച്ച ഞാന് പാത്തിടുന്നു! 

അന്യന് പരദേശി എന്നെന്െറ മേലെഴു - 

ത്തെന്നാല് സര്വ്വസ്വവയം എനേറതത്രെ. 

42 മുഖാരി ആദിതാളം ല് 

1 അരുമയ്യള്ളേ ശ്രവേ! കുരിശില് മരിച്ചെന് - 

ജീവനെ വീണ്ട രക്ഷിതാവേ! ... 

സകലവും മറന്നു ഞാന് സകലവും വെടിഞ്ഞു ഞാന് 

ദുര്ഘടമലകള് കടന്നുവരുന്നേ! 

വിട്ടം മറന്നു ഞാന നാട്ടം മറന്നു ഞാന് 

ഉടയവനേ! നിന്െറ തിരുമുഖം കാണാന്... 
അടിയനെ വഴിയില് പലവിധയാപത്തില്- 

നട്ടവില് നീ നടത്തി പരിപാലിച്ചു! 

അപ്പനെക്കാളമെന അമ്മയെക്കാളം 

വാത്സല്യമേറം രക്ഷിതാവേ !.... യ്യു 

സകലവും ചറന്നു ഞാന് സകലവും പ്വെടിഞ്ഞു ഞാന്) 

അരുമയ്യള്ളേശു വേ! നിന്നേ മതിയേ! 
ഴ് 
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സ്വഗ്ലമല്ലെനിക്കൊരു വാഴ്ചയുമല്ലെന് 

അരുമയുള്ളേ ശരവി൯ വാത്സല്യം മതിയേ, .., 

ജീിവനെക്കാളെനി ക്കേതിനേക്കാളം 

കാരുണ്യവാനേ! നി൯ വാല്സല്യം മതിയേ! 
അരുമയ്യള്ളേ ശുവേ! നിന്നുടെ പേക്കായ് 
തിയുടെ നട്ടവില് ചുട്ട ഞാന് സഹിക്കാം... ക 

കാരുണ്യവാനേ! നിന് നാമമഹിമയ്ക്യായ് 

പൃറങ്കടലില് ഞാന് അലഞ്ഞു വസിക്കാം! 

കീറിയവസ്തരവും നാറുന്ന ദേഹവും 
പൊഴിയുന്ന കഷണവും എന്നുടെ പ്രിയനേ!........ 
ലാസറെവപ്പേ; ലെനിക്കിദ്ധരയേകിലുഭ 

അരുമയുക്ളേശൂവേ! നിന്നെ മതിയേ! 

വാളാല് മരിക്കിലും പഞ്ഞത്താല് ചാകിലും 

സിംഹങ്ങള് ചിന്തി കഴുകന്മാര് പറിക്കിലും. കകക 

രക്ഷകനേശുവേ! കാരുണ്യവാനേ! 

നിശ്ചയമായെനിക്കവിട്ടന്നു മതിയേ! 

വീട്ടില് മരിക്കയോ! കാട്ടില്പോയ് ചാകയോ! 

റോമയില് പോകയോ! തടവില് ഞാനാകയോ!... ... 

അടികളും ഇടികളും പഴികളം ദുഷികളം 

ം അരുമയുള്ളേഗൂ വിന പേരില് ഞാന് സഹിക്കാം! 

പോകുന്നു ഞാനെനെറ പ്രേമസഖിതനെറ. 

മാര്വ്വില് വസിച്ചെന്െറ വീടൊന്നു കാണാന്... 

സകലവും മറന്നു ഞാന് സകലവും വെടിഞ്ഞു ൯ 

അരുമയുയള്ളേശുവേ നിന്നെ മതിയേ! 

7.99 

യേശുവിന് സ്നേഹമാഹാത്മയം 

൧4൧0 രൂപക്ചാപ് 

ആയ്യസ്സിലിത്തമേല് സന്തോഷം നല്ലന്നോ.- 

രേശുവിന് സ്നേഹംപോലെത്തുള്ളീഭൂുതലെ! 

എന്തൊരു.സന്തോഷം! എന്തൊരു സന്തോഷം! 

യേശുവിന് സ്നേഹംപോലെന്തുള്ളിഭുതലെ! 
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പാപികള്ക്കാശ്വാസം നല്ലന്നസ്തേഹമെ! 

പരിതാപം പുണ്ടവക്കതൃതമാം സ്നേഹമേ! 

പാരിലും പരത്തിലും ഇല്ലിണചൊല്ലവാന് 

കാല്വറിമേട്ടിലെ രൂപം നാം കാണുക! 

ഉററവര് ബന്ധുക്കള് തല്ക്ഷണം മാറിപ്പോം, 

ക്രിസ്തനന്െറ സ്നേഹമോ നിത്യമായ്താങ്ങിട്ടം, 

ക്ഷാമം,പകരുന്ന വ്യാധിയാല് ഭൂതലേ 

ആധിപെരുകുമ്പോളാശ്വാസം, സ്നേഹമേ! 

ശത്രുത്വം, യുദ്ധങ്ങള്, പലപല തന്ത്രങ്ങള്, 

സാത്താ൭ന്െറ തിീയമ്പയ മാരിസമാനമായ് 

എല്ലാം സഹിപ്പാനും ഏതും ക്ഷമിപ്പാനും 

ഭക്തന്മാക്കാശ്വാസമരുളന്ന സ്നേഹമേ! 

പാപവികാരമോ ദോഷവിചചാരമോ, 

ശാപമാം കായ്ക്കുളോ,ഇല്ലാത്ത സ്നേഹമെ! 

പാപം കൈപ്പും മനഃക്സേശം വെടിഞ്ഞെല്ലാ- 

നാളം നന്മ നല്കി പാലിക്കും സ്നേഹമെ! 

രോഗികള്, അത്ഥികള്, ആരും സഹായിപ്പാ. 

നില്ലാത്ത മര്ത്ൃരില് കനിവേറും സ്നേഹമെ! ' 
അനാഥക്കുഞ്ഞു ങ്ങള്,വിധവകള്ക്കുമെങ്ങും - 

പരിപാലനം നല്കുന്നാര്ദ്രമാം സ്നേഹമെ! 

യോര്ദ്ദാന് നദിതീരമണയ്ുന്ന നേരത്തില് 
ബോട്ടില് കയററുന്ന,വഴികാട്ടി സ്നേഹമെ! 
ഓളം തിരമാല, വന് കാററുമേശുവില് 

എള്ളോളം ഭിതിയില്ലീ സ്നേഹമോക്കുകില് | 

ബോട്ടില് കരപററി കണ്കള് തുറന്നുടന് 
രാജാവിനെ കണ്ടള്മോദിക്കും സ്നേഫഹമെ! 
കണ്ണീ൪ തുടയ്ക്കുന്ന താതന്െറ കൈകളില് 
നൂറായിരം മുൃത്തമേകുന്ന സ് നേഹമെ!. 
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പീ 

461] ഇംഗ്ലീഷ് ശ്ലകതാളമം. . 

|. 9. 11.9. 

ദൈവഫിതം അനുസരിക്കുന്നതു സവ്൮വബലികളേ ക്കാളഫൊ! 

ഏററം നല്ലാരാധനയതുപോലെ മററുപാസനയില്ല നൂനം! 

കത്തനേ, പൂര്ണ്ണമായ് ചിന്ത വാക്കു ക്രിയയാലുമേ, 

സന്തതം നന്നെ അനുസരിച്ചിടാന് നിന്തുണനല്കെനിക്കുസദാ 

യേത്ര രക്ഷകന് ദൈവേഷ്ടം അതിന്നു ക്രുശിലെ മരണത്തോളവും 

അനുമ്മതിച്ചു; അവനെ സതതഴ അനുസരിക്ക എന് മനമേ! 

കത്തനേ__ 

വേദവാക്യങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും ശോധനചെയ്തു് വിശു ദ്ധമാം 

ദൈവഫിതം, സ്പ ൮ കാര്യങ്ങളിലും, .ചെയ്ക്കോക്കെല്ലാം ശ്രഭംസവ്വദാ 

കത്തനേ__ 

അനുസതിപ്പോക്ക് ദൈവം തന്നാത്മദാനത്തെ നല്ലന്നുനിറവായ്*! 

സര്വ്വവൈരികുളെയും ജയിച്ചവര് ജീവനില് വാണീടുന്നു സദാ! 

ി കത്തനേ__ 

അനുസരിക്കുന്നോര് ദൈവമക്കുളായ് ദിനവും കൃപയില് വളരും 

ദൈവത്തോടട ചോദിച്ചിട്ടന്നതെല്ലാം സര്വ്വദാ ലഭിക്കും അവക്കു! 

കത്തനേ-- 

പുഷ്ടിയുള്ള കോതമ്പ്യ കൊണ്ടവരേ മൃഷ്ടമായ് പോഷിപ്പിക്കുമവന്. 

പദറയില്നിന്നുള്ള തേനിനാല് ദിനതോറുമേ തൃഘ്ലരാകും അവര് 

കത്തനേ--- 

ഇംഗ്ലീഷ' . ഏകതാളം 

നിന് . സന്നിധി മതി ഫാ-യേശുവേ! 

നി൯.-പ്രസാദം. മതി_ഈ- - എനിക്കു്, 

വന്ദുഃഖങ്ങ-ളിലും-നിന്.സന്നിധി-മതി 

നിന്സന്നിധിമതി- ഇ -ന്നും എന്നും! 

മ ഭൂമിയിള കിലും-മാ - സമുദ്രം- 

കോപിക്കില്ംഭയം--ഇ-ല്ലെനിക്ക്) 

അന്നുനിന് കൈമതി-നിന്സന്നിധിമതിഃ 

നിന്സന്നിധിമതി-ഇന്നും എന്നും! 
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3 ലേ-കത്തിലേകനായ്.തിരമുകില്ലം, 
രോഗത്താല് ബാധിതന്൯.ആയിടില്ം, 
തൃക്കണ്ണെന്മേര മതി-നി൯സന്നിധിമതി, 

നിന്സന്നിധിമതി -ഇന്നും എന്നും! 

4 ആയിരം ആയിരം,വൈരികളാല് 

ആവ്ൃതനാകിലും -ഞാന് ഭ്ൂമിക്കാ! 

നീയെന്പക്ഷംമതി_നി൯സന്നിധിമതി 

നി൯സന്നിധിമതി-ഇന്നും എന്നും! 

463 

പ് 

[ന] 

ിയട്ഠനാര് ടന്ബി” 
യേശുവെപ്പോലുണ്ടോഇത്ര-നല്ലസഖി എനിക്കു! 
ഞാനറിയ്യംമുമ്വേ എന്നെ_സ്റ്റേഹിച്ചോരു സ്നേഹിതന്, 
സ്നേഹപാശങ്ങളാലെന്നെ -തന്നോടൊന്നായ് ബന്ധിച്ച. 
ഞാനവനെറ അവനെനെ ൨. സ്വന്തമെന്നുമെന്നേക്കും! 

യേശശു വെപ്പോലുണ്ടോ ഇത്ര.നല്ല സഖി എനിക്കു! 
ത൯രക്തം ചിന്തിമരിച്ചു എന്നെരക്ഷിപ്പാനായി, 
നിത്യജീവന് മാത്രമല്ല തന്നെ മുഴുവന് തന്ന 
എന്ദേഹംദേഫഹി ആത്മാവും സമര്പ്പിക്കും തനിക്കു! 
യേശുവെപ്പോലുണ്ടോ ഇത്ര-നല്ലസഖി എനിക്കു! 
നിതൃമഫഹത്വമതിെറ പ്രത്യാശതാന് നല്കുന്നു. 
പ്രാത്ഥനയില് നി ഉണന്നു പോരാട്ടം ചെയ്തിട്ടകില് 
നിതൃസ്വസ്ഥതഏകും താന്, ഭാഗ്യം പരമാനന്ദം! 

യേശുവെപ്പോലുണ്ടോ ഇത്ര-നല്ലസഖി എനിക്കു! 
ദയ, സത്യ,മാര്ദ്രതയും, ഉള്ള വേറെസ്സേഹിതന്, 
നല്ലോരാലോചനക്കാരന് വഴി കാട്ടി കാവല്ലം 
താന്മാത്രം ആയതിലെത്ര ആനന്ദം എന്ജിവിതം! 

യേശുവെപ്പോലുണ്ടോ ഇത്ര_നല്ല സഖി എനിക്കു! 
ക്രിസ്തൂവിന് നിത്യസ്നേഹത്തില്ന്ദിന്നൊരുനാളമെന്നെ 
ജീവന്നോമരണത്തിന്നൊ, ലോകനരകങ്ങള്ക്കോ, 
പിരിപ്പാന്കഴികയില്ല യേശുവിന്െറ സ്വന്തം ഞാന്! 

ട്ടു... 
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4.64 ആദിതാളം 

ഉണര്വ്വിന് കാററുവീശുക! മനസ്സറലിവിന് 6 ദൈവമേ! 

ഉണന്ന ഞങ്ങള്നിന്നുടെ-ഗുണഗണങ്ങള് വള്്ിപ്പാ൯! 

പെന്തിക്കോസ്സി൯നാളില്നിന്.സ്വന്തദാസക്കാകെയും 

ചിന്തിയ നി൯ശക്തിയിന്൯-പിന്തുടര്ച്ച നല്കണം! 

നോക്കുക ഈ താഴ്വര.ചത്തയസ്ഥിക്കൂട്ടങ്ങള്! 

ഒക്കെയും ഉയിത്തിടാന് !--ജീവയാവിവീശു ക! 

കൊന്നല്യോസിന്൯ന്ഭവനത്തില്-പകന്നദിവ്ൃയശക്തിയേ 

തന്നിടേണം ഇന്നുനിന് - ആത്മദാനഈശനെ! 

ചുഴലിക്കാററിന്ശക്തിയാല്.ഉയന്നുപൊങ്ങുംഇലകളേ! 

കഴുകന് ശക്തിപ്രാപിച്ചു-പറന്നുവാനില്ഏറുവാ൯ 

നാമധേയക്കോട്ടകള്_തകരണം ഈ കാററിനാല് 

നന്തതിന്മയേതെന്നു -ഉണഞ്ഞയായികാട്ടണം! 

സത്യദൈവസേവയ്ും- ശര ദ്ധദൈവഭക്തിയുയം 

സത്യദൈവ വചനവും.നിത്യമേകി പാലിക്ക! 

ബാലിന്സേവമുലമായ്-ദേശമെങ്ങും മ്ലേച്ഛമായ്* 

ഏലോഹിം തുണയ്ക്കുണം -ഏലിയാവിന്കാലംപോല്! 

നല്കിടേണംദുതുകള്-ഓതുവാന്നിന്സത്യങ്ങശ 

കത്തിക്കേണംഅഗ്നിയും.ഞങ്ങളുള്ളില്വേഗമേ! 

30 തെന്നിക്കാറേറവേഗംവാ!വടതിക്കാറേറ ഉണരുക! 

വീശുവാന്സൃഗന്ധങ്ങള്-ഈതുവാ൯ ഈ തോട്ടത്തില്! 

46൭ ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളം 

(പല്ലവികള് 1) 

പിന്ഗമിച്ചീട്ടമേശുവെഞാ൯, 

ആപത്തനത്ഥംസമിപിക്കിലോ, 

കൂരിരുളംപ്രകാശമാകിലോ, 

യേശു എനിക്കുസര്വ്വസ്വവും താന്. 
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49 മുഖാരി മുറിയടന്ത 
പല്ലവി 

വാടാമലക്കൊത്ത വീടാകുമെന് -കൂടാരമേകിനേന് നാഥേ! 

_ അനുപല്ലവി 

വാട്ടവുംകേട്ടംമാലിന്യവുമുള്ളനി൯- 

വിടാം കൂടാരമെനിക്കിങ്ങുനല്ലക!.. , വാടദ 

ചരണങ്ങള് 

1] ജീപരസം നിറഞ്ഞുള്ള ...... നിത്യ. 
ജീവകനിയാമെന്- ദേഹം.. ഇതാ 

ചാവിന്രസനോിറഞ്ഞുള്ള ...... നിത്യ. 
ചാവിന്കനിയാം നിന്ദേഹം......എനന്െറ. 
ജീവന്നാഹാരമാ.്ത്ന്നീട്ടകഞാനും 
ജിീവാഫാരമായിരിക്കും-നിനക്കെന്നും---! വാട 

2 തങ്കക്കിരിടമണിഞ്ഞ...... തല. 

നിങകകല്സമര്പ്പിച്ചിട്ടന്നേന് ........ നീങ്ക. 

മങ്ക പിടിച്ചതലയാം...മാമോ - 
നെങ്കല് സമ ര്പ്പിക്ക നീയും... ...എന്നാല് 
ചെങ്കതിരോന് ഞാനും തിങ്കള്നിയ്യമായ്ക്കാ. 
നിങ്കലെന്നേക്കും വി-ളങ്ങിരമിച്ചിടാം! __ വാടാ 

 വഹ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്തകണ്ണെെ!... ....നിന- 
ക്കിന്നവകാശമായ്ത്ന്നേന്......... കള്ള. 
പ്പന്നഗക്കഞ്ണ്ടിനാല് കാണും...... കണ്ണ 
ഇന്നെനിക്കായ്, നല്ലനിയും1.......എന്നാല് 
മിന്നല്പോലെ മള്ണി-ലെങ്ങുമൊളിയെപ്പ 
റന്നുകൊണ്ടുവാനി_ലെന്നും തിളങ്ങിടാം---- വാട 

4 സ്സേഹംമുകന്നുവിടുടന്ന...... എനെറ- 
നാസികടയ നല്ലിട്ടന്നേന്.... ഇതാ 
ദ്വേഷംമുകന്നുവിട്ടന്ന...... നിന്െറ. 
നാസികയെ നല്ലനാഥേ!... എന്നാല് 
ഭദപപക്കാറെങ്ങുമി ല്ലാതെയായി നിത. 
സ്നേഫക്കാററാല്ലെല്ലാം-ജീവിക്കും നിരണ്ണ്ൂയം--- വാടഃ 
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ജീവാവിയിന് രസമുള്ള... ...എന്െറ 

നാവെ നിനക്കിന്നു തന്നേന്...... നിത്യ. 

ചാവാവിയി൯രസമുള്ള ........ന1൫ന്റ 
നാവെനിക്കിന്നു നീ നല്ക... ....എന്നാല് 
ചാവി൯മക്കളെ ല്ലാം_മാറിപ്പോയി നിത്ൃ- 

ജിവമക്കളായ് ജനിക്കും നമ്മില്നിന്നു--- 

പ്രേമക്കടലേരറത്താലെന്...... ആത്മാ 

നിന്മേല് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു... ... സ്നേഹ. 

ഭിമ നോവാലെനെറ ജീവന്. . .,നിന്മേ- 

ലാവസിപ്പാനിളകുന്നു ... ... സത്ൃ- 

ഭാമിനി! നിനെ റതെല്ലാം എ൯വകനൂനം! 

വാടാ 

ആമേനാമേ൯ ഞാന് നിന്നാത്മമണവാളന്[--- വാടാ 

നം പ് 

പല്ലവി 

അനുപല്ലവി 

ഏുകതാളം 

ശലേം മകളേ!........ . 

ഉയിരിളങ്കനി മധുനിറഞ്ഞ നിന്-പ്പിയമുഖമിന്നുകണ്ടു!-- മയ. 

ചരണങ്ങള് 

മരണവിഷനിരായ നിന് ഉമിഴ്. 

നിരെന് വായിനാല് കുടിച്ചു-എനെറ 

തിരികെ ജീവനാമുയിര്പ്പി൯ഉമിഴ്നീര്൪ 

തരുണീ! നിനക്കു തന്നേന്!--- 

എതിരി നിന് ഇരു കൈകളിലീട്ട- 

ചതിച്ചങ്ങലയെ മുറിച്ചു-നിന്നെ. 

കൊതിച്ചെന്നിരുകൈ പൊന് ചങ്ങലയാല് 

ഇറുക്കിയെ കെട്ടി ചേത്തേ൯!'..... 

പരിമള സ്നേഹതെലമെന് വലം 

കരത്തില് കനിവ്പോട്ടെടുത്ത---നിന്െറ 

ശിരസ്സിലൊഴിച്ചു ഞാന് നിന്നെ ശദ്ധീ- 

കരിച്ചുനിന്മേലാവസിച്ചേന്-- 
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4 മാഴ്കിമോഹഫവായ്ക്കരന്ന ഞാന നിന്നെ 

മുഴുവനുമുള്ളില് നുകന്നേന്-എനെറ. 

.. ഏഴാം കാഹളമൂൃതി '“എന്ജിവ. 

കലയെ നിന്നുള്ളില് പകന്നേന്--- ' മയ 

4 മനമിണങ്ങി ഞാന് മുഴവനും നിന്നെ 

മണമാലയായിട്ടണിഞ്ഞേ൯ന്-എനെറ. 

മണമുള്ള വാടാമലര് മാലമുടി 

നിനക്കുതന്നലങ്കരിച്ചേന്!--- ഉഡ 

“6൫ ഒരിക്കലും വിട്ടപിരിഞ്ഞു നിന്നെ ഞാ. 

നിരിക്കുമൊ? തങ്ക ഖെറുബേ! -നാം_ 

ഇരുവരും കൂടെപ്പറന്നു പൊന്വാന- 

വിരിവിത ചെന്നങ്ങു രമിക്കാം!---- ഥഡ 

ലിപി... 

460 ' തിരുസഭയുടെ “സെരന്ദയ്യം 

ധനാശി മുറിയടന്ത 
പല്ലവി റ 

മങ്കമാര മൌലേ! കാന്തേ! പ്രേമമെനിക്കു. .. ... 
നിങ്കല് കവിഞ്ഞീട്ടന്നു!. 10011111" 

ലിലി 

തിങ്കള്മുഖത്തിലുള്ള .......നിന്കണ്ണിലൊന്നുകണ്ടും ... ... 
നിന് കഴ്യത്തതില് പൂണ്ട -തങ്കമാലയെക്കണ്ടും ഥം. 

ചരണങ്ങള് 
വേദാത്മാവായിട്ടന്ന-എന്നാത്മാവിനെ 
നാഥന് ഞാനയച്ചുന്നു ളക ൻറ 

നാഥേ! നീ ചെവിക്കൊണ്ടു-നിനന്െറ സ്വജനം 
താതഗൃഫം മനന്നു....... 
മോദമോടെന്നെ നീയം... ...നാഥനായ് വരിച്ചതാല് 
വേദാത്മാ നിന്മാലിന്യമാകെ നീക്കിയതാലെ!.. പ്ര; ലം 

മന്നന് ഞാന് നിന്നെ നോക്കി---കണ്ടുകനിഞ്ഞു, 
നിന്നോട്ടരമിപ്പാനായി........ 
എന്നെ ഞാന് മുഴവനുമായ് നിനക്കു 
തന്നലങ്കരിച്ചേനെ!........ 
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പ്പാന്നിന കസവുള്ളതാമെന്നുടെ വെള്ളത്തുകില്. .., ..ം 

നിന്മേലിട്ടുനിന് നാണം. നന്നായ് മറച്ചതാലെ! ... 

എന്നുടെ പ്രാവേ! ന്! മാ-സുന്ദരിയിതാ! 

സൂന്ദരി നിയാകുന്നു!.... .... 
നിന്നുടെ കുന്തളങ്ങളിന് നടടവെ നിന് 

കണ്ണുകള് പ്രാക്കളുടെ ... ... 

നിന്നുടെ മുടിഗ്ഗീയാ.-ദെന്ന മലയില് മേഞ്ഞി.... ... 

ട്ടന്ന കോലാട്ടി൯കൂട്ട മെന്നപോലിരിക്കുന്നു... 

നിന്നധരം ചുവന്ന നൂലാകുമതില് 

നിന്നുതേന് പൊഴിയുന്നു... ... 

നിന്നാവിന് കിഴിൽ തേനും പാലുളയാല് 

നിന്വാക്ക മാ രസമേ! ......... 

ഒചന്നികളൊ കുന്തളം ത൯നട്ടവില്പറുമാ ....... 

വിന്നുടെ പഴഖണ്ഡം-മെന്നപോലിരിക്കുന്നു!..... .... 

നിന്നുടെ കഴത്തിതാ-ദാവീദ്രാജനെറ- 

ഉന്നത ഗോപുൂരമേ!. ......ം 

നിന്മുൂക്കുദമ്മശേക്കി൯-നേരെനോക്കും ല- 

ബന്നോനിന്൯ ഗോവപുരമേ!. ....... 

നിന്നുടെതല ഖമ്മേ.ലെന്നപോല്ു,മുടി ധമ്മ 

വര്ണ്ണുംപോലെയ്യമിരി.-ക്കുന്നു നിഷ് ക്കളങകയാം,..... 

നിന്നുടെ സ്ലനങ്ങളൊ-ചെങ്ങഴിനീരമലര.... 

തന്മദ്ധ്യേമേഞ്ഞിട്ടന്ന ......... 

കന്നുപോലുള്ള രണ്ടു-മാനിന്കുട്ടികള് 

തന്നെ,ദ്രാക്ഷക്കുല കള്! _...... 

എന്നപോലെയ്യമാമേ-നിന്ദേഹവളരച്ചയോ 

ഉന്നത പനവ്ൃക്ഷ -മെന്നപോലെയാകുന്൯/.... ... 

ഉന്നതശാലോമിയേ! വന്നീട്ടക ഞാ൯ 

നിന്നെ ചുംബിച്ചീടട്ടെ!.......... 

എന്നിടങ്കൈ നിന് തല ക്കീഴാക്കി ഞാനും 

നിന്നേതലോടിീടട്ടെ!....... കി 

നിന്നില് മാലിന്യമേതൃം.ഇല്ല നീ മുഴുവനുേ 

സുന്ദരി, എന്നെ നിയ്യം നന്നായ്ക്കശീകരിച്ചു! --- 

ധം. 

വരം. 

ധം 

മക. 
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തിരുസഭയ്യം സ്ന്റേഹാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം 

കാംബോജി പല്ലവി മുറിയടന്ത. 

[ 

തിരുമുഖം കാണുത്തോറും-ഒരുമയിന൯ കതിരാലെല് 

അരവിന്ദം വിടിരുന്നു..... ക്ക 

അനുപല്ലവി 
അരുമയിന്നയിരാഉ 0! അഴകേറും മണവാളാ! 

. കരിമുകില് കഴലാളാ--കരുണയിന് മനുവേലാ!--_ .. . തിരു. 

ചരണങ്ങള് 

ആദിയില് താതനു നിന്നോ-ടിണച്ചാനെന്നെയെന്നാല്ും 

പാതക൯ നിന്നില്നിന്നു-പിരിച്ചിതെന്നെ ... ... 
ആദിവചനം ജഡ_മായോനെ! നി൯ ജീവനെ. ....... 
യാതനയിലാക്കിയ -പാപിഞാനേ... 

പാതാവ്രതൃഭംഗത്താല്.പൂതിപ്പുഴിയാമെന്നില് 

നീതിപരിമള നീ-രൂതിവായാലൊഴിച്ച നം തിരു 
പഞ്ചപാതകിയാമെന്---നഞ്ചണ്ടവായില്ന ന്നു 
പുഞ്ചിരിയോട്ടതൂകും---കൊഞ്ച്യം മൊഴി... ... 
നെഞ്ചുപൊടിയിച്ചറും _നിന്ജീവനത്താലെന്നീല് 
ഒചഞ്ചമ്മെ ചെയ്യുന്നഭി--ഷിഞ്ച നത്തെ 

അഞ്ചയമുറിവില്നിന്നു---പഞ്ചമ്പന് ബാണമേററ_ 
നിഞ്ചേടിഞാനാകയാ-ലെന് ചന്ത മെല്ലാം നിന്---- തിരു 

കാന്താ! നിന് കനവായ്. കാന്തികലരുകയാല് 
ഏന്തേനുരുവായനി൯---സ്വാന്തമുള്ള 
നിന്തേന്ചൊല്ലുറിയാല്സു---ഗന്ധം നല്ലീട്ടന്നൊരു 
കാന്താരവിന്ദമാമീ__കാന്മയെ നീ.. 
സന്തോഷത്തേ നപ കാല്; 
ചിന്താമണിയായചേക്കെ ൯---ചിന്ത; നമെല്ലാനിനന്െ൨.. തീരു 

ഒന്നാ! നിന്൯പൊന്നില് കര മമന്നിത നിഴലിച്ചതാല് 
നിന്നു രൂവമെന്നുള്ളില്-_മിന്നുന്മിതാ . ടം ദം 

കര് 
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ന്നില് മാതൂമൊഴികെിുല്ളാന്നിലുമേ 
എനനാവിന്നില്ല രുചി തെല്ലുപോലും .... .... 

നിന്മയിരനിറഞ്ഞനി ന്൯---വഹിബിജമാം, മന്നാ. 
തന്നുപോഷിപ്പിക്കെകെ ന-വിണ്ണൊളികള്നിരഞ്ഞ._. തിരു 

470 
സഭ തനിക്കു കാന്തനോടും. കാന്തന്നു തന്നോടുടമുള്ള. 

ഐക്യത്തെ നം 

നാരായണഗനളു ര്രൂപകാ 

പല്ലവി 

വുരുഷോത്തമനെനിക്കിണയേ!_ശ്രീ പരമൈക്യ.. 

പുരുഷോത്തമനെനിക്കിണയേ! 

അനുപല്ലവി 

പുത ഷോത്തമനുയിത്താന്..... ...തനെറ- 

കരത്താലെന്നെ പതി. 

നെന്നു-മെന്നെ ത നാ-ടൊ ന്നാക്കിച്ചേത്ത ശ്രീ-- പുരു 

ചരണങ്ങള് 

1 ഈനമഠറതന്നിണയാക്കിനാനെന്നേ.... ...അവ- 

നാണും ഞാനതമപ്പെണ്ണും ഞങ്ങളൊന്നേ.... ... 

ഈണ്ട്ടപ്പുമൊക്കെയ്യചെ നിക്കവനേ.......അതിന്ട 

വണ്ണമെന സകലനായകന്നുഞാനേ, .... 

ഞാനവന്നുതേരേ ......വി- 

മാനമാമെനിക്കുതാനി - 

വണ്ണൂ-മെന്നെ.തസനൊ ടൊന്നാക്കിച്ചേത്തശ്രീ-- പൂരു 

2 ദേവനാമമുള്ളവളാക്കിനാനെന്നേ........എരന്റ- 

പാപപ്പേരെടുത്തുതനെറ നാമം തന്നേ. ....... 

ദേവവായനെന്നവനുടെ പേര്തന്നേ.... .... അ. 

തേവരുമറിയാ ഞാനൊഴിഞ്ഞുപിന്നേ.... .... 

ലീവനാവിപൊങ്ങും .. ....ത. 

ന്നാവിയിന്കിണരൃഞാ നീ. 

വണ്ണ-മെന്നെ.തന്നൊടൊന്നാക്കിച്ചേത്ത-ശ്രി-- പൃരു 
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നിതൃയജീവപുസ്പുകുമാക്കിനാനെന്നേ..... ... മര 

ണത്തിന് തോത് ചുരുളെ മായിപ്പിച്ചുതന്നേ!........ 

ചത്തതോലില്പുസ്പകമോര്തിരികല്ലേ... ...ലടന്--- 

കെടിത്തന്നാന൯ ഞാനെറിഞ്ഞാഴത്താക്കല്ലേ.... ... 

ഒട്ടമാക്കല്പൊങ്ങാ. ം: ൦൦ ൮൨... 

ഉത്തകല്ലെനിക്കു തന്നി. 

വണ്ണു-മെന്നെ_ തന്നൊ-ടൊ ന്നാക്കിച്ചേത്ത-ശ്രീ--- പുരു 

ജാരനാപേഴയപാമ്പാകും ഖെ൮വബേ... ...പരി- 

വാരഗോഗര്ഗണത്തോടിരുളിപ്പിച്ചേ! ....... 
നീറുംതിക്കടത്തുറന്ന വായില്നിന്നു .......തി- 

മാരിയെപ്പ്യെൊഴി ച തള്ളിത്തീയിലെന്നും!.... ... 

ആരുമെതിരിധാല്ലേ! ... .... ശ്രീ - 
മാറിലേപ്പതക്കം ഞാനി. 

വണ്ണ- മെ. തന്നൊടൊ-ന്നാക്കിച്ചേത്ത -ശ്രി- പുരു 

പഴ ന്തം. 

കി, ക്രിസ്തുവി൯ടൂതു് 
ബെഥഡ ചെമ്പട 

വല്ലവി 

ചൊന്ന ശ്രീയേശു, രാജന്-എന്നുജാതികളോട്ട 
ചൊല്ലെടോ മനുനന്ദനാ!.... .... 

അനുപല്ലവി 

മന്നവമന്ന൯ പര-മോന്നതദേവപുത്രന് 
മന്നിടേ നരനായ്ക്കി  റന്നമനുവേലിന്നു.- ചൊ 

ചരണങ്ങള് 
1 പുല്ലാകുന്ന് തുജഡ..മെല്ലാമോക്കിലതിനന്െറ 

ചൊല്ലാന്നുള്ളഭംഗിക.ളെ ല്ലാപൂവിനുതുല്യം... 
പുപ്പഞ്ങണഞ്ങുന്നുപുടവെല്ലാംവാട്ടയന്നന്നാലെന്. 

ചൊല്ലെന്നും നിലനില്ലു---മില്ലസംശയമെന്നു__ ചൊ 
2 എന്നില്വിശവസിക്കുന്ന- വന്ന നിത്ൃമരണം 

വന്നീടാതെവന് മോക്ഷ_മന്ദിരെ വാഴവാനായ്.... 
തന്നിതുദൈവംക നി--ഞ്ഞെന്നെനിങ്ങള്ക്കാകയം._ 
ലെന്നിത് വിശ്വസിച്ചനി--ന്നീടില്ജീവനുണ്ടെന്നും ചൊ 
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ദുഷ്ടന് മരിച്ചു നിത്യ-കഷ്ടതയിങ്കല് വീണു. 

നഷ്ടമാകുവാനെനി-ക്കിഷ്ടമില്ലയ്ക്കുയാലെന് 

ഇഷ്ടമറിഞ്ഞവന്ത൯-ദുഷ്ടതവെടിഞ്ഞുവി- 

ശിഷ്ടനായിടിലാത്മ--നഷ്ടനാകയില്ലെന്നു--- ചൊ: 

കണ്ടാലുമെല്ലാമെന്നാ-ലുണ്ടായിതെ നില് നില... 

കൊണ്ടിരിക്കുന്നിതവ; - പണ്ടേതന്നെഞാനല്ലാ_ 

തുണ്ടൊരക്ഷകനവ--യ്്രിണ്ടല് പോക്കുവാന്, വേറി- 

ട്ടണ്ടെങ്കിലതുനോക്കി--ക്കണ്ടുചൊല്ലുവീനെന്നു--- ചൊ, 

മണ്ണ്ണോ,നീരോ, തീ, കാറേറാ, _-- വിണ്ണോ,വറനൊളികളേ? 

കുന്നോ, കുളമോ, തദ്ര---ക്ക ബ്ണ്ലോ,കല്ലോ മരമൊ? 

പൊന്നോ, ഭുരുഹമോ, ഭൂ-മണ്ഡലനത്തുള്ള ജിവ- 

ഷണ്ഡമോ? നിങ്ങളന്നി_നന്നായ് നണ്ണുവിനെന്നു--- ചൊ. 

പാരം ടു 

“110൬൩ ധ൦ബിദ്ബഠി്ട 19 നഠധബല്൨ട" 
ഉത്തരഹിമാദ്രികള് ഉഷഡ്സി൯ ദേശങ്ങശ 

ഉപദ്വിപാം ഇന്ത്യയും ഉലകില് സിമയും 

പുരാതന നദികള് പുൂവ്വികനാട്ടകള് 

പുമാനൊ രക്ഷഷ്യായി സദാക്ഷണിക്കുന്നു. 

ലങ്കാദി ദ്വീപുകളില് ലഭ്യം നല്ദ്രവ്യംങ്ങള് 

ലക്ഷോലക്ഷമായിട്ടം ലതാന്തം സുഗന്ധം 

നരര്മാത്രം ദോഷികള് നാശത്തിന്നോട്ടന്നോര 

നാനാജാതി ജനവും നാസ്തിക ആയോരും. 

ആത്മാവാല് പ്രകാശിതര് സ്വഗ്ലീയ ജ്ഞാനികള്. 

ആകുന്ന നാമീ ജീവന്നാഫ് ളാദവസ്തുത 

ആക്കമേഗ്രഫിപ്പിക്കാതെ ആത്മാവി൯ രക്ഷയെ ' 

അമാന്തമാക്കിടാമോ? ആ മഹാ മ്പമമോ. 

കാററുകള ്ുള്ള്ളോരേ കാര്യമായ് ചൊല്ലുക 

ജലാശയങ്ങളുമേ കത്താവിന്ഗാമത്തെ! 

തന് മഹത്വ സമുദ്രം ത൯ ഭൂമിധെ മൂടും 

താനും രാജാവായ് വാഴ്ചം തന്സ്തഷ്ഠിമേല് എല്ലാം. 
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4.73 ഉത്തമഗീതം ആദിതാളം 

ഖണ്ഡങ്ങള് 

1 ഹിമസമയം പോയിത?-ശമനമായ് മഴയിതാ! 

ഭൂമിമേല് പുഷ്ക്ുങ്ങള് കാണുന്നു... .... 

അതിരൂപിണീ! എന്നോടെയെഴ്ചന്നുവാ/.... ... ... 

വേഗം നടന്നു വാ യേ......... 

2 പറവകള് പാടന്നു കാട്ടപ്പാ കുറുകുന്നു... 

തരുന്നിളങ്കാഡ്യുളെ അത്തിയും... ... അതിരൂപിണ്ന്* 

൮ മുന്തിരിക്കൊടിയിലേ.ചന്ത മായ പുങ്കല......... 

അന്തികേ സുഗന്ധം ആകുന്നു! ..... തആയരൂപിണ്ീ* 

4 പാഠയിന് വിടവിലും- കോണിയിന മറവിലും... .... 

വാണുകൊണ്ടീട്ടന്നോരെന് പ്രാവേ... .... അതിരൂപിണീ?- 

5 നിന്വദനം കാട്ടക-നിന് സ്വരം കേള്പ്പിക്കുക--... 
നിന്സ്വരമിമ്പമുള്ളതല്ലോ!......... അതി രൂപിണീ 

6 എനെറപ്രിയേ! നി൯ മുഖം-ചന്തമായിട്ടുള്ളതാം ...... 

എനെറ സുന്ദരി) എഴുന്നുവാ....... അതിരൂപിണീട 

ക. പ്പി: 

സവന്തോദഷ്ഷം, സ്വമാധാനം. ത്ആനന്ദം, 

പ്രത്യാശ, ആശ്വാസം. 
4.7 4. 1ധ൦ 0! ഡയ ൨ പെ 

|] എന് ആത്മാവേ! നീ ദുഃഖത്താല് വിഷാദിക്കുന്നതെന്തിനായ! 
വന്നീടും വിണ്ടെട്ടപ്പി൯നാള്-കാത്തിട്ടക കത്താവിന്നായ് | 

നി കാത്തിരക്ക-ക ത്താവിന്നായ്! 

നി കാത്തിരിക്ക .കത്താവിന്നായ്! 
കത്താവിന്നായ് എപ്പോഴ്ചം കാത്തിരിക്ക! 

കി നിനസ്നേഹപ്രയത്തം എല്ലാം വൃഥാവില് എന്നു തോന്നിയാല് 
നീ ഓത്തുകൊള്തന് വാഗ്ദത്തം കണ്ടിട്ടം നിയും കൊയിത്തിന് നാല് 

3 കത്തവോടകന്നോടിയാത-൯ിന് ഓടം ഹഎറ്ല്ലാം ആലസ്യം 
തടുന്നാടടകൂടെ നടന്നാല്..അദ്ധവാനമെല്ലാം മാധുയ്യം.... 



88 സന്തോഷം... തൃശവാസം 

4 നിന്കണ്ണുനീരിന്പ്രാര്ത്ഥന താന് കേള്ക്കാതി റിക്കമോ? 

ച് 

 വിശ്വാസത്തിന്െറ ശോധന-ഇതെന്നുമറ നപോ ധോ? 

നീ സ്നേഹിക്കുന്നനേകരും കത്താവില് ഉറങ്ങിട്ടന്നോര് 

ഉയിക്കും അവര് ഏവരും- എന്നോത്തു ആവ സിച്ചുകൊള്!-- 

€ നിന്ഭക്തിയിങ്കല് ക്ഷിണിപ്പാന്--ചരീക്ഷപെരുകു ണ്ടോ? 

നിന് ശക്തിയാവത്തിപ്പാന് -ദിവൃയവഴിയൊന്നുണ്ട ല്ലാ] 

7 വീണിട്ടം നല്ലവീരന്മാ൪-യുവാക്കളും വിലപി ഷം 

കത്താവേ കാത്തിട്ടന്നവര്-തന്നിതൃശക്തിപ്പാപിക്കും! -- 

472 
0 സ്വ ൧ ൨൨൭൦ നഴ ടഠഡി ഘ്വ്ഠ൦ഥഠ"" 

1 ഇന്നോളം അറിയാതുള്ള ശാത്തത സന്തോഷം 

യേശുവേ നിന്നില് കണ്ട ഞാന് ഏററം അത ത്ആതാ, 

യേശുനാമമെനസ്ത്യേ വേറെ തൃഫ്ലിയിച്പൊന്നിലും 

ന 

നീ: 

ന് 

നീ" 

യേശുവില് മോദം ഞാന് കണ്ടേന്! ജീവനും സ്നേഫവുക 

൭ ആശ്വാസം തേടി നടന്നു ദിരഘശ്വാസമോടെ 

ര്യാഷകനെന്നെ പിടിച്ചു തന് സ്നേഹാത്തി:യാടേ- യേശ്തു. 

] തേടി വ്യഥാ വെള്ളം നില്ല്യാപ്പൊട്ടമരവിയെ 

വഞ്ചിച്ചെന്നെ ഹാസ്യനാക്കാം എന്നേ സ്വധിചള്ളു-- യേശു 

4 ഇന്പങ്ങള് ചേതമായ നാള്ളഉണ്ടായ മനഃക്ലേശം 

രക്ഷാ സംപുര്ണ്ണനേശു വേ! നിന് പേക്കല്ല ലേഗം...- യേശു 

ഴി ആത്മകണ്ണാല് നിന് കൃപയെ കാണ്മാന് കണ്തുറന്നു 

നിന് ഭംഗി കണ്ടേന് ഹൃദയേ ആവന്ദം ചേരുന്നു... മേശ 

ന നിനി നം വിനി 

476 
സ്ന ൨൦ ധാം പ് 4൧.ഠനറ ടലി ടി? 

1) കത്തൃുകാഹളം നസുഗാന്ത്യകാലത്തില് ധ നിക്കുമ്പോള് 

നിത്യമാം പ്രഭാത ശോഭിതത്തില് നാഗ് 

പാത്തലേ രക്ഷപ്പെട്ടോരക്കരെ കൂടി അകാശേ 

പേര്വിളിക്കും നേരം കാണും എന്പേരുിപ് 

പേര്വിളിക്കും നേരംകാണും! പേര്വിളീക്കും നേരകോണും! 

പേര്വിളിക്കും നേരംകാണും! പേര്വിളിക്കും നേരംകോണും! 
“എന് പേതം 



൩ ൭. പ്ലാ ടേ 

പ രസ 
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ക്രീസ്സനില് നിദ്രകൊണ്ടോരിശ്ശലോഭിത പ്രഭാതത്തില് 

ക്രിസ്തശോഭ ധരിപ്പാനുയിത്തു തന് 

ഭക്തര്ഭവനേ ആകാശമപ്പുറം കൂടീടടമ്പോള്-- , പേര്, 

കത്തന്പേക്കു രാപ്പകല് അദ്ധവാനം ഞാന് ച്ചെയ്തിങ്ങനെ 

വാത്ത ഞാന് ചൊല്ലീടട്ടെ തന് സ്നേഹത്തിന് 

പാത്തലത്തില് എനെറഠ വേലതിത്തിജ്ജിവിതാന്തൃയത്തില് പേര്. 

477 ദൈവഭരണ സദഖ്യം ഏകതാള 

പല്ലവി | | 

പരപരമേശാ! വരമരുളിശാ! 

നീയത്രേ എന് രക്ഷദസ്ഥാനം! 

ചരണങ്ങള് 

നിന്നെക്കാണും ജനങ്ങള്ക്കു പിന്നെ ദുഃഖമൊന്നുമില്ലാ!--- പ്പര. 

നിന്െറ എല്ലാ നടത്തിപ്പും എന്െറ ഭാഗ്യനിറവല്ലോ!--' പര. 

ആദിയിങ്കല് കൈപ്പാകിലും അന്ത്യമോ മധ്ൃരമത്രെ!-.. കി പര. 

കാര്മേഘത്തിനുള്ളിലീഞാന് മിന്നുംസുയ്യശേ പൂ: റ! പര 
സന്ധ്യയിങ്കല് വിലാപവും സന്തോഷമുഷസ്സില., പര.. 
നിന്നോടൊന്നിപ്പുള്ളവാസം എഒന്റകണ്ണീാ തുട പ്ലീടടം!._ പ്പര 

നിനെറമുഖശോഭമൂലം എന്െറ ദുഃഖം തിന്ന പോകും! പര: 

ഴ് 478 ഇംഗ്ലീഷ ഏകതാളം: 
1 അന്ധകാരത്താല് എല്ലാ കണ്ണും മങ്ങുമ്പോള് 

മങ്ങിടാത്ത കണ്ണെനിക്കൊന്നുണ്ടു സ്വശഗ്ലത്തില് 

2 എന മൊഴികേള്പ്പാ൯ ഭുവില് കാതില്ലെങ്കിലും 
ഉണ്മയായ് തുറന്ന കാതൊന്നുണ്ടു സ്വഗ്ലത്തില് 

3 മാനുഷികമാം കൈകരള് താണുപോകുമ്പോള് 
ക്ഷീണിക്കാത്ത കൈയെനിക്കൊന്നുണ്ടു സ്വഗ്ലത്തില് 



; ൪. 

സന്തോഷം, . ആശപാസം 

ഭൂമയക്കുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങിപ്പോകുമ്പോള് 
ക്ഷാമമേശീടാത്ത സ്നേഹമുണ്ടു സ്വഗ്ഗത്തില്! 

ഉള്ളിലാകല ചിന്തയയള്ള മര്ത്യരേ! ്ി 
വപ്ൃഭനെറ കണ്കളുണ്ടിക്കല്ലുപാതയില്! 

തന്കുരുണയോ പുണ്ണ-മാണുസാത്തചവനം 
ചെയ്ത തിന്നു നാഥനടുത്തുണ്ടു നിര്ണ്ണയം. 

പ്രാത്ഥനഷ്ണുവന് മുമ്പില് -സ്ത്റോത്രമോട്ട നാം 

എത്തിയെന്നും തനെ വാക്കിലാശ്രയിക്കുവില്| 

വിശ്വസിക്കുവാ൯ യോഗ്യനായ നാഥന്റെ! , റ 

വിശ്വസിച്ചുമനുസരിച്ചും. നാള് കഴിക്കുവിന്! 

യ ൨ 

൧7൭ ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളം 

സക്കേതനഗരമാം യേശ്മവിങ്കല് 

 ശങ്കയെന്വ്േ ഓടി വന്നീട്ടക! 

സക്കടത്തിന്നൊരു വകയില്ലാതെ 

സന്തതമവന് നിന്നെ കാ; ത്തൃകൊള്ളും 

 കാത്തുകൊള്ള കാത്തു കൊള്ളം... 

സന്ത തമവന് നമ്മെ കാത്തുകൊള്ളും! 

അലഴയുന്നിലോകത്തിന ഓള ങ്ങളാല് 

വലയുന്നതെന്തിനെന് ചൈതലേ നീ? 

വിശ്വാസക്കപ്പലില് ക്ഷേമമായി- 

യാത്രചെയ്യന്നോക്കു ഖേദം നാസ്സി--- കാത്തു 

3. കഴ്കന്പ്പോല് ന പറന്നുന്നതത്തില് -. 

വാഴ്ന്നജിവിതം വാഞ്ഞിക്കുക 

കാത്തിരുന്നിട്ടകില് ആവത്തിക്കും 

അത്ഭതമാംശക്തി തന്മക്കള്ക്കായ_- കാതു 

മരണത്തിന് ഘോരത്വം ഭയപ്പെടേണ്ടാ! 

വിരവൊടുകാത്തിട്ടം കത്തന്നിന്നെ 
യാതൊന്നും നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടത്താന് ്ി 

ആകയില്ല എന്നു വിശ്വസിക്ക!---- ല്ല കാത്തു 



സന്തോഷാ. ..ആശ്പാസാ 363 

4 വിശ്രമനാടില് ഞാനെത്തിട്ടമ്പോള് 

യേശുവിന് മാര്വ്വില് ഞാന് ആനന്ദിക്കും . 

പരമസുഖം തരുമുറവകളില് 

പരനോട്ടകൂടെ ഞാന് വാഴ്ചം നിത്യം! കാത്തു. 

4൫80 ഏകതാളം 
1 കാണുന്നു ഞാനൊരു വിശുദ്ധസഭ 

 ഭൂമിയ ലില്ലതിന്നിണചാല്ലവാന്! 

2 പരിശു ദ്ധന്മാരുടെ സംഘമിതാ! 

വപരിശുദ്ധനല്ലെല്യാ പാട്ടന്നു. 

3 , വിശപ്പില്ല ദാഹമില്ലവക്കിനിയും 

വിശുദ്ധികൊണ്ടലങ്കാരമവക്കെന്നക്കും, 

4. പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധനെ- 

ന്നാക്കുന്നു ദുതരും പരിശുദ്ധരും. 

ട് കത്ഞൊട്ടം പരിശുദ്ധന്മാരുമായി 

മേയ്യന്നിതാ സീയോന് മലമുകളില്, 

ി പരിശു ദ്ധനെന്നുമേ ഹല്ലൈലുയാ 

തിരുസുതനേശുവിനല്ലെലുയ്യാ! 

“01 ഖ് 
481 ഒംഗ്ലീഷ് രൂപകതാളം 

4 എന് രക്ഷകാ! എന് ദൈവമേ! നിന്നില് ആയ നാള്ഭാഗ്യമേ! 
എന് ഉള്ളത്തില് സന്തോഷത്തേ എന്നും ഞാന് കിത്തിച്ചീടടെ! 

ഭാഗ്യനാള്) ഭാഗ്യനാള്! യേശു എന് പാപം തീത്മനാള്! 
കാത്തു പ്രാത്ഥിക്കാറാക്കി താന്! ആത്തുഷഘോഷിക്കാറാക്കിതാ൯: 
ഭാഗ്യനാള്! ഭാഗ്യനാള്! യേശു എന് പാപം തിത്തനാള്! 

ഉ വന്ക്രിയ എന്നില് നടന്നു, കത്തന് എനെറ, ഞാന് അവണ്െറ: 
താന്വിളിച്ചു, ഞാന് പിന്ചെന്നു, സ്വീകരിച്ചു ത൯ശബ്ദുത്തെ.- 

ഭാഗ്യനാ൯ 
3 സ്വസ്ഥം ഇല്ലാത്ത മനമേ, കത്തനില് നീ ആശ്വസിക്ക, 

ഉപേക്ഷിയാതെ അവനെ, തന് നകള് സ്വീകരിക്ക. രാഗ്ൃനാള് 
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4. സ്വര്പുരം ഈ കരാറിന്നു സാക്ഷി നില്ല,ന്നെന് മനമേ! 

എന്നും എന്നില് പൃതുഗഒന്നു നന്മയദ്ര നി ശുദ്ധാത്മാവേ്- ഭാഗ 

ട് സൌഭാഗ്യം നല്ലം ബാന്ധവം, വഴ ം ജിവകാലമെല്ലാം 

ര്രിസ്ത്റേശുവില് എന് ആനന്ദം, പാടും ഞാന് അന്ത്യ കാലത്തും-ഭാഗ്യ 

482, 
1 

“11ംടട൦റി ടട" _ രൂപകതാളം 

യേശു എന് സ്വന്തം, ഹല്ലൈലുയ്യാ 

എന്നുടെ ഭാഗ്യം ചൊല്ലിക്കൂടാ! 

പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പേയ് 

കണ്ടാലും സര്വം പുതിയതായ? 

. എനിക്കു പാട്ടം പ്രശംസയും | 
ദൈവ കുഞ്ഞാട്ടം തന് കുരിശു! 

യേശു എന് സ്വന്തം, ഹല്ലെലുയ്യാ 

തിന്നു എ൯ ആസ്ധ്യം, നിങ്ങി രാവും! 

ഇരുട്ടി൯ പാശം അറുത്തു താന് 

ജീവപ്രകാശം കാണുന്നു ഞാന്... എനിക്കു 

യേശൂ എന് സ്വന്തം, ഫഹല്ലലുയ്യാ 

തുറന്ന സ്വശ്ലം കാണുന്നിതാ! 

പാപം താന് നിക്കി രക്തത്തിനാല് 

രഭൈവ കുഞ്ഞാക്കി, ആത്മാവിനാല്. എനിക്കു 

യേശു എന് സ്വന്തം, ഹല്ലേലുയ്യാ 

ഈ സ്നേഹബന്ധം നില്ലം സദാ! 

മരണത്തേദളം സ്നേഹിച്ചുതാന് 

നിതൃതയോളം സ്നേഹിക്കും ഞാന്!---- എനിക്കു 

യേശു എന് സ്വന്തം, ഘല്ലെലുയ്യാ 

നിന്െറ സമ്പാദ്യം ഞാന് രക്ഷകാ! 

നീ എന് കത്താവും സ്നേഹിതനും 

ജീവദാതാവും സകലവും! എനിക്കു 

4 മ $:൭൧..:-. 
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483 ംപാത്തുഗിസ് ഏകതാളം 
ദൈവകൃപ മനോഹരമേ! -എനന്െ൨.. 

പ്രാണനായകന് എനിഷ്കു ചെയ്യുന്ന കൃപ മനോഹരമേ! 
സുരദേവ നന്ദനനേ!.എനെറ- 
ദുരിതമൊക്കെയും ചമന്നൊഴിച്ച നിന്..കൃുപമനോഹരമേ! 

കൊട്ടം പാപിയായിരുന്ന- എന്െറ 

കഠിന പാപങ്ങള് മോചനം ചെയ്ത__കൃപമനോഹഫരമേ! 
ശത്രുവായിരുന്ന എന്നേ-നിനെറ 

പുത്രനാക്കി നീ തിത്തനി൯കൃപ-എത്രമനോഹഫഹരമേ!--- ദൈവ 

പലപിഡകളെതിത്തു-വരും. 

കാലമെനിക്കു സഹിഷ്ണുതതരും -കൃപമനോഹഫരമേ! 
ബലഹീിനനാകുമെന്നില്- കുര. 

ഉലിഞ്ഞനുദിനം താങ്ങി നടത്തും -കുപമനോഹഫരമേ!-- ദൈവ 

നാശലോകം ത നനിലെന്നെ-സല്പ്ര_ 
കാശമായ നടത്തിടും നിന് കൃചച-എത്രമനോഫരമേ! 
അരിസഞ്ചയ നടടവില്_എന്നെ 
തിരുച്ചിറകുള്ള ല് മറച്ചു രാ ഒദൈെവ 

ചതി നിറഞ്ങ ലോകമിതില്_നിന്െറ- 
പുതുജിവനിതല് ഞാ൯ സ്ഥിതിചെയ്താന് കൃപയധികം നല്ലണമെ' 
പരി ശൃമത്തി നാലെയൊന്നും-എന്നാല് 
പരമനാഥനെകഴികയില്ലനിന് - മൃുപചൊരിയണമേോ! . ദൈവ 

കാത്തിരിപ്പുകാരുടെ പ്രത്വാശാഗീതം. 

48 4 ആദിതാളം 
പല്ലവി 

എന്നെ നിക്കെന്ദുഃഖം തീരുമോ? പൊന്നുകാന്താ! നിന് 
സന്നിധിയിലെന്നു വന്നുചേരും ഞാന്? 

അനുപല്ലവി 
നിനത്ത്കരില് ഭുവിലെ സമസ്തം മായയും ആത്തമ.- 
ശലേശവുയമെന്നു ശലോമോന്... 
നിനച്ച വാസ്തരവമറിഞ്ഞീ സാധു ഞാന് 
പരമസീയോറേ ന്നോടിപ്പോകുന്നു_... എന്നെനര് 
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ന; 9 ചരണങ്ങള്, 

1 കോഴി തന്െറ കുഞ്ഞുകോഴിയെ, എന് കാന്തനേ[!. തന്- 

കീഴില്വെച്ചു വളത്തും മോദമായ് 

ഒഴിപ്പുസകല ജീവചിന്ത കഴിച്ചു സമസ്തം പോരുമതിന്നായ് 

വഴിക്കു നിന്നാല് വിളിച്ചുകൂവു- 

ന്നതിന്െറ ചിറകില് സുഖിച്ചു വസിക്കുവാന്. എന്നെനി 

2 തനിച്ചുനടപ്പാ൯ ത്രാണിപോരാത്ത കുഞ്ഞിനെ താന് 

വനത്തില് വിട്ടമോ വാനരം പ്രിയാ! 
അനച്ചപററി വസിപ്പാന് മാരവും- 

അതിന്നുവേണ്ട സമസ്ത വഴിയും 

തനിക്കു ലഭിച്ച കഴിവുപോലെ 

കൊട്ടത്തു ചപോററുന്നതിനെറ തള്ളയും. ഏന്നെനി 

3 പഠറക്കശിലം വരുത്താന് മക്കളെ കഴ്ചക൯ ത൯പുര. 

മറിച്ചുവീണ്ടും കനിവ്യകൊണ്ടതിത, 

പറന്നുതാഴെ പതിച്ചെന്നോത്തു- 

പിടച്ചുവിഴാ൯ തുടങ്ങുന്നേരം 

പറഠറന്നുതാണീട്ടതിനെച്ചിറകില്- | 

 വഹിച്ചുവീണ്ടും നടത്തും തള്ളയും... എഴന്നെനി 

൪ ഉലകിലനത്ഥം ബഹുലം നായകാ'---നി൯ കരം തന്നില് 

ഉലകിലുള്ള വഴികള് സമസ്തവും 

അലയും തിരയ്ക്കുതുല്യം മരത്യ൪ 

കാററില് വിറത്ത്കും മരത്തിന്നൊപ്പംം 

വലയഷുന്നോരോ ഗതിയില് മനുജ. 

രഖിലം ക്രോധകലശം മൂലവും! എ ന്നെനി 

5 വരവുനോക്കിക്കാത്തു നായകാടതവ, പൊന്മുഖത്തി൯, 

കരുണയുള്ള കാന്തി വിലസുവാന്, 

'വരുന്നനേരമറിഞ്ഞു ചടാഞ്ഞതിന്ന വാഞ്ഞഛ മനസ്സില്പുണ്ടു 

കരികില്പോലിങ്ങുണനു കൂട്ടില് 

തനിച്ചുകാലം കഴിക്കുന്നെങ്ങളു എന്നെനി 

& ഉണന്ന വെട്ടംതെളിച്ചു കുട്ടമായ് കനൃകാവ്രത൪ 

അണഞ്ഞു വാതില്പുകും നേരത്തില് 

തുണച്ച 'സാധുവിന് ക്ലേശം ഹ.ംി.്പിട 

ട്ടെനിക്കും കൂടാപ്പരമ മാര്വില് 

അണഞ്ഞുവംഴാന് ഭാഗ്യം തരണേ! 

അരുമയുള്ളെന് പൊന്നു കാന്തനേ!-- എന്നെനി: 

പര ടോ സ്ധാഷ. പവ വാന റ 
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ദൈവമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ! 

489 തദിതാളം 
പല്ലവി 

അനുഗ്രഹക്കടലെ! എഴന്നള്ളിവരിക യി. 
ന്നനുഗ്രഹമടിയാരില് അളവെന്നയേ പകരാന്! ...... 

അനുപല്ലവി 
പിച്ചളസര്പ്പത്തെ നോക്കിയ മനുജ 
ക്കൊക്കെയയുമയുഗ്രഫ ജീവന് നി നല്കിയേ... അന്ത 

ചരണങ്ങള് 

1] എന്നിതനിന്നു കടിച്ചിട്ടന്നോര് വയററില് നിം 
നുനുഗ്രഹജലനദിയൊഴ്ചകുമെന്നരുളി നീ, 
പന്ത്ര ണ്ടപ്പോസ്തുലന്മാരില് കൂടാദ്യമായ്* 

പെത്തക്കോസ്ത്റി൯ നാളിലൊഴുക്കിയ വന്നദി.-- അനു 

2 ആത്മമാരികൂടാതെങ്ങനെ ജീവിക്കും? 

ദേശങ്ങള് വരണ്ടു മപോയ് ദൈവമെ കാണണേ! 
യോവേല് പ്രവാചകന് ഉരച്ചനിന് വാഗ്ദത്തം 
ഞങ്ങളിലിന്നു നി നിവ്വത്തിയാക്കിടണം--- അന്ന 

3 പരിശുദ്ധ കാര്യസ്ഥന് ഞങ്ങളില് വന്നെല്ലാ.- 
ക്മറവൃയകള് തീക്കണം കരുണയിന്നദിയേ! 
വിട്ടിലും നാട്ടിലും വഴിയിലും പുഴയിലും 
ഏവക്കുമനുഗ്രഫമടിയങ്ങളായിടാന്__ അനു 

4 മരുപ്രദേശം പാട്ദോട്ടല്പസിച്ചാനന്ദി. 
ച്ചേദനു തുല്യമായ് സുഗന്ധങ്ങള് വീശണം! 
പിശോന് ഗീഫഹോന് നദി ഹിദക്കല് ഫറാത്തതും 
മേദിനിയില് ഞങ്ങള്ക്കേകണം ദൈവമെ” അനു; 

ട് കരുടന്മാര് കാണണെ! ചെകിടയാ൪ കേശക്കണെ! 
മുടന്തുള്ളോര ചാടണെ! ഈമന്മാര് പാടണബെ! 
വിണ്ടെട്ടത്തോരെല്ലാം കൂട്ടമായ് കൂടി നി൯. 
എതിരേല്ലി൯ ഗാനങ്ങള് ഘോഷമായ് പാടണ] അനം 

6 സിംഹങ്ങള് കേറാത്ത വഴിഞങ്ങള്ക്കേകണ്ണേ് 
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങള്ക്കു കാട്ടകളാകല്ലേ] 
രാജമഗ്ഗേ ഞങ്ങശ പാട്ടോടടമാര്പ്പോടടം 
കരിശിനെെ കൊടിക്കീഴില് ഒയത്തോട്ട വാഴാന്... ത്അനു 
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സിയോന് യാര്രൂക്കാരേ, ദൈവമേ ഓക്കണേ് 

വഴിമദ്ധ്യെ അവക്കുള്ള സങ്കടം തിക്കണ്് 

വരുമെന്നരുളിയ പൊന്നു കാന്താ! നിനെറ 

വരവിന്നു താമസം മേലിലുണ്ടാകല്ലേ--- അന്ധ: 

4൧9൭6 യേശുവിനെ ധ്വാനിക്കു. 

310 

31 

12 

കത്താവേ നിന് രൂപം എനിക്കെല്ലായ്പ്പ്യോ്ചം സന്തോഷമേ! 

സ്വഗ്ലത്തിലും ഭൂമി ധിലം ഇതുട പാലില്ലോര രൂപം :വറെ. 

അരക്കാ ശിനും മുരലില്ലാതെ തലചായ്യാനും സ്ഥലമില്ലാതെ 

മുപ്പത്തിമുന്നരക്കൊല്ലം പാത്തലത്തില് പാത്തല്ലൊ ന 

ജന്മസ്ഥലം വഴിയമ്പലം ശയ്യാതലം പ്ൃല്ക്കൂടാക്കി 

വഴിയാധാര ജീവിയായ് നി ഭൂലോകത്തെ സന്ദരശിച്ചു 

എല്ലാവക്കും നന്മചെയ്താന് എല്ലായ്പ്പോഴ്ചം സഞ്ചരിച്ചു 

എല്ലാടത്തും ദൈവസ്നേഹം വെളിവാക്കി നി മരണത്തോളം. 

. സാത്താനെ നി തോല്ലിച്ചവന് സവ്യായയധം കവന്നല്ലൊ 

സാധുക്കള്ക്കോര് സങ്കേതമായ് ഭൂലോകത്ത ൯ നി മരത്രമെ; 

ദൃഷ്ടന്മാരെ രക്ഷിപ്പാനും ദോഷംകക്ൂടാതാക്കിടാനും 

രക്ഷ താവായ് ഇക്ഷിതിയില് കാണപ്പെട്ട ദൈവം നീയേ? 

ചങ്കിന്൯ചോര ഗതശമേനില്വെച്ചുണ്ടായ പോരാടത്തില് 

തുള്ളി തുള്ളി വിയത്തതാല് ദൈവകോപം നിങ്ങിപ്പപോയി. 

യഫ്ുദക്കും റോമാക്കാക്കും പട്ടാള ക്കാര് അല്ലാത്തോക്കും 

ഇഷ്ടംപോലെ എന്തും ചെയ്താന് കുഞ്ഞാട്ടപോല് നിന്നല്ലൊ നന് 

ശ്രശിന്മേല് നീ കൈകാല്കളില് ആണി ഏററു കരയയന്നേരം 

നരകത്തിന്െറ പരിതാപങ്ങള് എന്നന്നേക്കും നിങ്ങിപ്പോയ! 

മുന്നാനാളില് കല്ലറയില്നിന്നുത്ഥാനം ചെയ്തതിനാല് 

മരണത്തിന്െറ പരിതാപങ്ങള് എന്നന്നേക്കും നിങ്ങിപ്പോയി. 

പ്രിയശിഷ്യര്മദ്ധ്യത്തില്നിന്നയന്ന നീ സ്വഗ്ലത്തിലായി 

ശീഘംവരാമെന്നല്ലോനീ ഗലില്യരോട്ടരച്ചതും! 

തേജസ്സറിനെറ കുത്താവേ എന് പ്രാണപ്രിയാ സവ്വസ്വമേ 

ഗലില്ൃരിന് സഭങ്കേതമെ! വിണ്ടും വേഗം വന്നീടണേ 
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പല്ലവി 

എന്പ്രിയ രക്ഷകനെ! നിന്നെ കാണ്മാന് 

വാഞ്ചയായ് കാത്തിട്ടന്നു. 

അനുപല്ലവി 

ഹാ! എന്െറ പ്രിയന്െറ പ്രേമത്തെ ഓക്കുമ്പോള് 

ഹാ! എനിക്കാനന്ദം തിങ്ങുന്ന മാനസേ__ എന് 

ചരണങ്ങള് 

താതന് വലഭാഗത്തി-ലെനിക്കായി രാജ്യമൊരുക്കിട്ടവാന് 

നീപോയിട്ടെത്രനാളായ്?- ആശയോട്ടകാത്തു ഞാന്പാത്തിട്ടന്നു 

എന്നെ നിന്നി൯പമാം രാജ്യത്തില് ചേക്കുവാന് 

എന്നു നി വന്നീട്ടം എന്നാശ തീത്തിട്ടം?_ എന് 

വാട്ടം മാലിന്യമില്ലാ- ത്തവകാശം പ്രാപിപ്പാന്൯തന് സഭയെ 

വാനിലെട്ടത്തീട്ടവാന് തന്നോട്ടകൂടൊന്നിച്ചിരുത്തീട്ടവാന് 
വേഗം നീ വന്നിടാമെന്നുരചെയ്തിട്ട- റ് 

വാമസമെന്തഹോ ആഅനന്ദവല്ലഭാ--! “എന 

ഞാന്നിന്നെ ധ്യാനിക്കുമ്പോള് മനോഹരം എങ്ങനെവണ്ണിച്ചി 
വെണ്മദധാട്ട ചുവപ്പും കലന്നു ള ലക്ഷങ്ങളിലുത്തമന് [ടാം 
നീ മഹാസുന്ദരന് അഗ്രഹിക്കത്തക്കോന് 
നീ മത യേ എനിക്കെന്നേക്കും നിശ്ചയം ഏന്. 

പ്രേമം നിന്നോടധികം തോന്നുമാറെന് നാവുരുചിച്ചിടുന്നേ 
നാമമതിമധുരം തേന്൯കട്ടയെക്കാളമതിമധുരം 
നീ എനെറ രക്ഷകന് വിണ്ടെട്ടത്തോനെന്നെ 
നി എനിക്കുള്ളവന് ഞാന് നിനക്കുള്ളവന്. 

പി 

48൫8 മണവാട്ടിയുടെ ആഹ്ളാദം. 
കാഹളനാദം കേള്ക്കാറായ് കുഞ്ഞാടിന് കാന്തെ! 
വ്യാകുലകാലം തീരാറായ് ദ്രൂശിന് സാക്ഷികളെ! 
ആയാറില് നീ കണ്ടിട്ടമേ ദൃതസേനകളെ 
അവരുടെ നട്ടവിലെന് പ്രിയ നേ കാണാം വേഗത്തില് 
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ചങ്ങലയൊ. പലബന്ധനമോ-ഉണ്ടാവാം ഭൂവില് 

അതിലൊരുനാളും തളരാതെ പാത്താലതിഭാഗ്യം 

ഏഴകള്പോലും നിന്പേരില്-ദംഷ്യചൊന്നിട്ടം: 

പലവിധമൂഡക്കടിമകളായ് പാക്കേണം പ്രാവേ! 

കഷ്ടതയൊ പല പട്ടിണിയൊ -ഉണ്ടാവാംഭൃവില് 

അതിലൊരു ക്ലേശംതോന്നാതെ പാത്താലതിഭാഗ്യംം 

താമസമില്ല തിരുസഭയെ കാലം തീരാറായ് 

വരുമെ നിന്നുടെ പ്രിയകാന്തന് ഖേദംതീത്തിട്ടവാന്. 

മണിയറയില് പ്രിയനോടൊത്തു പാക്കാം ശീഷ്മത്തില്. 
അതിനായൊരുങ്ങി കാത്തിങ്ങു നിന്നി ഃടണം നാമ, 

അവനായ്. പല വേലകള് ചെയ്ത -തീക്കാം വേഗത്തില്. ന 

അതിമുത്തോടവനെ കാണാന്-പ്രാറേ) ഉണരുക നീ. 

ചഎൂ3ഠ9 ഭക്തനെറ പ്രത്വാശാഗീതങ്ങള്. 

മുഖാരി ആദിതാളം 

1 നവയെറുശലേം പാര്പ്പിടംതന്നിലെ 

വാസം ഓക്കുമ്പോള്...വാസം ഓക്കുമ്പോള്... 

ആനന്ദംകൊണ്ടെന് മനസ്സ പരവശമായിത്തിരുന്നേ 

പു ആശ്വാസം നല്കാത്തീപ്പാരിലെ വാസത്താല് 

ഉള്ളം നിറുന്നേ...ഉള്ളം നിരുന്നേ... 

ഈമരുവാസത്തെ വേര് പിരിഞ്ഞീട്ടവാനാശയേറുന്നേ! 

3 കഷ്ടത പട്ടിണി ഇല്ലാത്തരാജ്യത്തില് 

എന്നുചേരുമോ?. . എന്നു ചേരുമോ?... 

രാജപുരോഹിതരായവരവിടെ വാസംചെയ്യുമേ 

ഫി തേജസ്ത്രിരണകിരീടങ്ങള് അണിഞ്ഞു, 

വാഴ്ചം ദൃതന്മാര് ..,.വാഴ്ചം ദം തന്മാര്... 

ശോഭനമായനല് തരക്കളുള്ള്ളൊരു നിത്യനാടതെ. 

 മുഹത്വീകരണം പ്രാപിച്ച വൃതന്മാര 

സ്വഛന്ദരായി...സ്വഛന്ദരായി... 

തേജസ്സില്വാഴ്ചന്നു മോദമോടെ അവര്-നാഥനോടൊത്തു . 
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6 പളങ്കി൯നദിയാ തെരുവി൯നട്ടവില് 

പ്രവഹിച്ചീട്ടന്നേ...പ്രവഹിച്ചീട്ടന്നേ........ 

മുത്തിനാല്നിമ്മിതമായ വന് ഗോപുരം തത്രശോഭിതം. 

7 നിതിയിന് സുര്യന൯ദിക്കുമെ വേഗത്തില് 

അല്ലല്മാറുമേ... അല്ലല് മാറുമോ... ... 
മര്ത്യമാദേഹമമര്ത്ൃയമാക്കിട്ടമെ ദിവ്ൃയശക്തിയാല്. 

6 ഏന്തനെത്തഭാഗ്യമെ.എനത്തെന്തുഭാഗ്യമെ! 

സന്തതം പാക്കില്. ..സന്തതം പാക്കില് 

കോടികോടിയയഗം യേശുവിനോടൊത്തു പാടിവാഴാമേ! 

തത 

കപയ്യ്യായി യാചിക്കുക. 

ര ം | 

₹ 490 ഹിന്തസ്ഥാ൯ ആദിതാളം. 
പല്ലവി 

യേശുനായകനേ,,............തിരു. ..... 
പാദം ഏഴയാമെന് സങ്കേതം യേശു 

ചരണങ്ങള് 

1 ചാരേ വരുന്നൊരു പൈതലേയും നീ 
തള്ള കയില്ലൊന്നിനാലുമെന്നുള്ള- 
സാരമായ തിരുവാക്ൃമതോത്തു 
പാദംതേടി പൈതല് കുമ്പിട്ടം--- യേശു 

2. കന്മഷമററ കാരുണ്ൃക്കടലെ! 
വന്നു വരം ചൊരിയേണമെ ദേവാ! 
നന്മനിറഞ്ഞ ജഗത്ഗുതവേ നീ 
വാഴ്ക, വാഴ്ക, വാഴ്ക സന്തതം! ) യേശു: 

3 പാവനമായ രുധിരം പകന്നു 
പാപക്കറകളെ പോക്കിനന്നാ ഖി 
മാനസമായതില് പള്ളികൊണ്ടീട്ടവാന് 
വാ, വാ, വാ സന്തതം. യേശ 

4 ആശയായ് നോക്കിവിളിക്കുന്നു നാഥാ 
ആശീര്വ്വാദം ചൊരിയേണരെ താതാ! 
പാദസരോരുഹം പാപതമിനഭാരം 
നിക്കും, ചേക്കും, കാക്കും സന്തതം--- യേശു, 
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ക്രിസ്തീയ പരദേശഗാനം. 

49] ന) ആദിതാളം 

സീയോനിന് പരദേശികളെ!നാം ഉയത്തിട്ടവിന് കൊടിയെ! 

ആനന്ദത്തോടങ്ങാത്മച്ചിയനെ 

ഗാനംമുഴക്കിക്കൊണ്ടെതിരേല്ലാ൯ പോകാം സീ 

ബേതലഹേംമുതല് കാല്വറിയോളം പാദങ്ങള്പതിഞ്ഞിട്ടന്നേ! 
പാദംവഷ്ക്കേണം ലാക്കിലെക്കോടണം 

മാതൃകനല്ലിയൊരേശുവിന൯ പിന്നാലെ സി 

കഷ്ടതയനു ഭവിച്ചേശുമഹേശന് വഴിനമുക്കൊരുക്കിയല്ലോ! 

ഇട്ടക്കം ഞെരുക്കമുള്ളീവഴി കടക്കണം 

നില്ല,രുതേ മടിച്ചിടയിലെങ്ങും നാം! സസി 

പരദേശികകളെ വീണ്ടെട്ടത്തോന്നു ജയഘോഷം പാടിട്ടവി൯! 

ആര്പ്പിട്ടവിന് ഹല്ലേലുയാ പാടിട്ടവി൯ 

കത്മനാം യേശുവെ ഓത്തുഗമിപ്പി൯.- സീ 

സീയോന് നഗരിയില് മിന്നുന്നഗോപുരം ദുരത്തായ കാണുന്നുണ്ടേ! 

ദൂതന്മാർ ദൈവത്തെ സ്തൃതിക്കുന്ന ശബ്ദവും 

മോദമായ് കേള്ക്കുന്നു വേഗമായ് ഗമിക്കാം!--- സസി 

42 ക്രിസ്താത്രയം 
1 ശ്രീയേശുനായകാ! നിന് പാദാരവിന്ദമോത്തു 

പാരില് വസിച്ചീട്ടവാന് കൃപചെയ്ക! 

2 തീരാത്ത പാപത്തീയില് ഓരാതെ ഞാന്പതിച്ചു 

പാരാതെ നീറിട്ടന്നു ഗതിയെന്നെ! 

58 ഗംഭിരസാഗരത്തിന്മീതെ നടന്നപോതും 

പാദം നനഞ്ഞീടത്ത പരമേശാ! 

4 രാഗാദിദോഷങ്ങള്ക്കായ് പാണിതറച്ചതാലെ ൯ 

ആത്മാവെ രക്ഷചെയ്ത കരുണേശാ! 

ട വന്മലപോലെയുള്ള തിയവഹഫിച്ചു മുത - 

 വക്ത്രത്തിലാണ്ടൊരെന്നെ കരകേററി! 

& ലോകം വെടിഞ്ഞു ദേഹം നാററാപിടിച്ചിരുന്ന- 

ലാസറെ ജീവിപ്പിച്ച ജഗദിശരാ! 
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7 ശ്ലേശംസഹിച്ച “ദവാ! ദ്രൂശില് മരിച്ച നാഥാ! 

ചേ ക്ഷൈമെംന്നയ്യം നിന് തിരുമാര്വ്വില്! 

493 ഇംഗ്ലീഷ് ഏകതാളം 

! യേശുവി൯ . സ്നേഹത്തിന്നു തല്യമായിട്ടെന്തുള്ള? 

കാശിനും കൊള്ളാത്ത നിന്നെ എത്രമാത്രം ഡ്ലേഹിച്ചു! 

ക്വണുക! കാണുക! കാണുക! കാണുക! 
ധൂശി൯ഡ്വയേഹത്തെ കാണുക! 

൧ ദുഷ്ടരായ നുദന്മാരാല് ഏററ തന് വന് പാട്ടകള് 

ശിഷ്ട: ക്കന് പെട്ട തനന്െറപാട്ടകളെ ഓക്കുക! .. കാ. 

3 വിട്ടീടക പ ചവഴി സവ്വവും നി൯രക്ഷയ്ത്കായ് 

വിട്ടിടാമാല് നാശകൂപം അന്ത്യമായ് ലഭിച്ചിട്ടം!_ കാ 

4 ചുങ്കക്കാരനനന് ഫഎന്നപോലെ ചങ്ംപൊട്ട്ക്കരയുക 

തങ്കരുധി തിനാല് ശുദ്ധമായ് തിന്ിട്ടക!__. കാ 

4 ഇത്രനാല്ലം കുത്തനില് നിന്നെത്രനയ്മ പ്രാപിച്ച. 

അത്രഷ്ണുനി നന്ദികേടായ് എത്രയോ പ്രവത്തിച്ച?-- കാ 

൫ തനെറക്ഷ,സ്നേഹം,ദയ് വിട്ടനിന്നെക്കൊല്ലാതെ 

തനെറപക്കല് ചേന്നിട്ടുകില് ചേത്തിട്ടംതാന് മാവ്ൃതില്--കാ 

൧൭4 ക്രിസ്തീയജയാമോദം. ഏകതാളം 
1 ജയം ജയം! ഹല്ലേലുയ്യാ ജയം ജയം എപ്പോഴചം! 

യേശുനാധന നാമത്തിന്നു ജയം ജയം എപ്പോഴ്ചം. 

ച പാപത്തെയും രോഗത്തെയും ശ്രുശിന്മേല് താന് വഹിച്ചു 
സാത്ത.നേയം സൈന്യത്തേയും കാല്വറിയില് തോല്ലിച്ചു. 

3 ശത്രഗണം ഒന്നാകവെ ചെങ്കടലില് മുങ്ങിപ്പോയ” 
വൈരിയടെ ചതിര്പ്പുകള് ഫലിക്കയില്ലിനിമേല്. 

4 വാദൃയഘോഷങ്ങളോട്ട നാം ജയത്തിനെറ പാടകള് 
ആഘോഷമായ പാടിീട്ടക ശ്രദ്ധിമായാര് സഭയില്. 

$ രക്തംകൊണ്ടെ മുദ്രയിടപ്പെട്ട ജനമൊന്നിച്ചു 
കാഹളങ്ങള് ഈതിട്ടമ്പോള് ഭൂതലം വിറത്തൂമെ. 



സന്തോഷം. .,ആശ്ചാസം 

6 തകക്കുന്ന രാജരാജന് സൈന്യത്തിന്െറ മുന്പിലായ് 
നായ കനായുള്ളതിനാല് ജയം ജയം നിശ്ചയാ. 

ഹല്ലെലുയ്യാ ഹല്ലെല്യ്യാ ഹല്ലൈല്യ്യാ ജയമെ! 
ഹല്ലെലുയ്യാ ഹല്ലെലുയ്യാ ഹല്ലെല്ൃയ്യാ ആമേന്. 

45 സുവിശേഷഭൂതു'. ഏകതാള 

പി 

വിരുന്നുശാല നിറഞ്ഞുകവിയും കാലമടുത്തുവരുന്നല്ലോ! 

വിരുന്നിന്നുള്ള വിളികള് ദേശം മുഴുവനിപ്പോള് മുഴങ്ങുന്നു! 

ഹല്ലെല്ുയ്യാ ഹല്ലെല്യ്യാ ഹല്ലൈല്യ്യാ എന്നുമേ! 

പാപി വരിക തേടിവരിക എട്ടക്ക നിന്െറ ഓഹരി! 

ഓടിവരിക തേടിവരിക കൂടിക്കൊള്ക ശാലയില്!--- ഫ: 

3 ഒഗികഴിവുവ പറഞ്ഞുപോയ ക്ഷണിതന്മാക്കു പകരമായ് 

കാട്ടപ്രാക്കള് പാട്ടസഹിതം കയററംതുടങ്ങി ശാലയില്-- ഫ 

4 ഇനിയുമുണ്ട സ്ഥലമെന്നുള്ള ധ്വനികള് വിണ്ടുംമുഴങ്ങുന്നു 

പാപി വരിക തേടിവരിക കൂടിക്കൊള്ക ശാലയില്... ഫു: 

5 വസ്ത്രം എടുക്ക എണ്ണയെട്ടക്കു ദിീപങ്ങളെ തെളിയിക്ക! 

കാന്തന് വരുന്നു വേഗമവനെ എതിരേല്ലതിന്നൊരുങ്ങക!___ ഫ 

496 ആത്മിയാനന്ദാം. ആദിതാളം 

ആനന്ദം ആനന്ദം ആനന്ദമേ!പരമാനന്ദം ആനന്ദം ആനന്ദമേ 

മാതാവിന് മക്കളില് ബന്ധുക്കളില് പോലും 

കാണാവതല്ലാത്തൊരാനന്ദമേ! 

എപ്പോഴ്ചംസംതൃഫ്തി ശാന്തിയും നല്ലന്നോ- 

രാനന്ദമെ പരമാനന്ദ മേ! ലു 

ധന്ൃന്മാരേയും അഗതികളേയും സം- .. 

യോജിപ്പിച്ചീട്ടന്നോരാനന്ദമേ! 

ക്രിസ്തുവിന്രക്തത്താല് വീണ്ടെട്ടക്കപ്പെട്ടോര 

ആനന്ദംകൊണ്ടവര് തുള്ളിട്ടന്നു! 

നിക്ഷേപംകിട്ടിടില് ലഭ്യമാകാതുള്ളോ- 
രാനന്ദം - കൊണ്ടവര് തിങ്ങിടുന്നു! 

ഇഭ്യ വിലിത്രയയം ആനന്ദമുണ്ടെങ്കില് 

സ്വഗ്ുത്തിലങ്ങെത്ര ആനന്ദമേ! [ 
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എന്നാത്മാവെ! നീയ്യം കണ്ടിട്ടംവേഗത്തില് 

. അക്കൂട്ടരേ മോക്ഷരാജ്യം തന്നില്! 

ഈമണ്ശരീരമടയുന്ന നേരത്തില് 

വിണ് ശരീരം നമുക്കേകിട്ടമേ! 

അപ്പോോഴെന് പ്രീയനെറ പ്പൊന്മുഖം മുത്താനും 

കൈകള് ചുംബിപ്പ്ാനും ഭാഗ്യമുണ്ടേ! 

കത്തനെ കാണാതെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിലും- 

മാത്ര കഴിയുമ്പോള് കണ്ടിട്ടമേ! 

അല്പനേരം കൂടെ താമസിച്ചിടടകില് 

ആത്മപ്രിയന്മുഖം മുത്തിടാമേ! 

ഇപ്പാരിലേററുള്ള കഷ്ടതകളൊന്നും 

നഷ്ടമലല്ലെന്നു ഞാന് കണ്ടിട്ടമേ! 

സാധുക്കള്ക്കായിട്ടം രോഗികള്ക്കായിട്ടം 

നീട്ടിയതൃക്കൈകള് കണ്ടീട്ടമേ! 
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നമ്മുടെ സ്വഗ്ലീയ ഭവനം. 

ശുദ്ധര് സ്തൂൃതിക്കും വിടെ! ദൈവ -മക്കള്ക്കുള്ളാശ്രയമേ! 

പരിലസിക്കും-സ്വര്ണ്ണത്തെരുവീിഥിയില്-അതികുതുകാല് 

എന്നു ഞാന് ചേന്നിട്ടമോ? 

വാനവരിന് സ്തകൃതിനാദം സദാമുഴക്കും ശാലേമില് 

എന്നു ഞാന് ചെന്നീട്ടമോ? പരസുതനെ! 
എന്നു ഞാന് ചേനിട്ടമോ? 

മുത്തിനാല് നിമ്മിതമായ് ഉള്ള പന്ത്രണ്ടു ഗോപുരമേ! 

തവമഹത്വം കണ്ടിട്ടങ്ങാനന്ദിപ്പാന് മമ കണ്കള് 

പാരം കൊതിച്ചിട്ടന്നേ-സന്തതം_.. വാന 

അന്ധത ഇല്ലാ നാടേ! ദൈവ.തേജസ്സാല് മിന്നും വീടേ! 
തവവിള ക്കാം ദൈവത്തിന് കുഞ്ഞാടിനെ- അള വെന്ന 

പാടി സ്ത്രതിച്ചീട്ടം ഞാന്_.സന്തതം വാന 

കഷ്ടതയില്ലാ നാടേ!-ദൈവ ഭക്തരി൯ വിശ്രമമേ! 
വുകള്പെരുകും_പൃത്തനെരൂശലേമേ! തിരുമാവ്വില് 

എന്നുഞാന്യചാരീട്ടമോ?.സന്തതം__ വാന 



14 സന്തോഷം, , ആശധാസം 

9 ശുദ്ധവ്യം ശുഭ്ൂവ്യമായ് ഉള്ള ജീവജലനദിയില് 
ഇരുകരയ്യം-ജിവവ്വക്ഷഫലങ്ങള് പരില ഡിക്കും 

ദൈവത്തിന് ഉദ്യാനമേ[-സന്തതം___ വാന 

൫ കരത്തൃസിംഹാസനത്തിന് ചുററും വീണ കള് മീട്ടിട്ടന്ന- 

സൂരവരരേ! . ചേന്നങ്ങു പാടീടടവാന് പുരുമോദം 
പാരം വളരുന്നഫോ!--സന്തതം--- വാന. 

4൭8 ഉണര്വു ദൂതു ചെമ്പട: 

1 ഉണന്നെഴുന്നേല്ല, തിരുസഭയെ!-മണവാളന്വരുവാ൯നേരമായിതാ! 

ദുരഘടസമയം വരുമെന്നുള്ള -സത്യപ്രവചനം ഗിവത്തിക്കുന്നേ! 

2. വഗ്ലീയമത്സരം പെരുകീട്ടന്നു -നിര്ജീവയ്മാരാധയി മര്ത്ൃര്തീരുന്നു 

പരഡ്പുരമെവരം പെരുകിട്ടന്നു.ലോകദസ്തുഹ।തരാ “തന്ജനങ്ങളം. 

3 ലോകമെങ്ങും ക്ഷാമം കാളമഗ്നിപോല്-വേ ധമായ് പടന്ന ജന- 
ധത്തയെല്ലാം, 

വ്യാകുലസമുദ്രമതില്മുക്കുന്നു ആരപിടിപച്പുകുയററും ഈസമയത്തില്. 

4. അക്രമപരുകി വരുന്നുഭൂവില് -മ്ലേഛ ബം ബസേ വ നിവിന്നിട്ടന്നു. 

പാരിടമടക്കിവാഴ്ചംഭൂപന്ാ൪.ആകവെവാച്ചു വിഭൂമിക്കുന്നു. 

5 ഏറിയകാലമായ് ജാരനോടൊത്തു-ലോകസുഖരഥത്തില് കേഠി- 
നടന്നു, 

മാറി,ദൈവനിതിയാകുമങ്കിയെ...ദുരെയെറിഞ്ഞോരിങ്ങിവരട്ടെ! 

€ ജീവവ്വക്ഷഫലം തിന്നുവതിന്നും-ഗോപുരങ്ങള്പൂകി പോവതി- 
| നനുമായ് 

ഒദൈവകല്ലനകള്കാത്തിട്ടന്നവര്-ഭാഗ്ൃയപ റിപുണ്ണ്ൂര് എന്നുമെന്നേക്കും. 

7 നായ്ക്കള് ക്ഷുദക്കാരും, ബിംബാരാധികള്-ഭോഷ്കില്പ്പിയം 
വത്തുന്നേവനും തന്നെ. 

പേയിന്വാസമാകും തിയിന് നട്ടവില്-പോകുമേശുനാഥന്൯ 
വായിന് വിധിയാല്. 

4 കര്തൃസേവചെയ്തു പോര്നടത്തുവിനന്-വൃത്തികേടുകളേ മൂരെയാ. 
ക്കുവിന്! 

കര്തൃവാസസൌഖ്യം ആസ്വദിക്കുവി൯!-പുത്തനായ രാജ്യം 
വന്നു വാഴവിന്! 



സന്തോഷം. .തആൃശപാസാ ഒ 2-- 

9 കള്ളനെപ്പോലെ താന് വരും വേഗത്തില്-വെള്ളയയടുപ്പിന്മേത 

ചള്ള പററല്ലേ!_ 

വെള്ളസിഫോസനം തന്നിലിരിക്കും-വല്ലഭന്കുഞ്ഞുങ്ങള് തന്നെ 

സ്തൂതിക്കും.- 

സി 

4൭ ഏകതാ 

1 ദേവസുത സന്തതികളെ! വിശുദ്ധരെ! 

ദേവപ്യരവാസികളോടെന്നു ചേന്നിട്ടം? 

ശോഭന പുരമതില് -രാജനോട്ടകൂടെ നാം 

മോദാല് വസിപ്പാന പോകാം നമുക്കു... ദേവഃ 

8 അക്കരെനാടെത്തിയ. വിശുദ്ധസഘേക്കാര് 

കാത്തുപാക്കുന്നുണ്ടു നാമും ചേന്നിട്ടുവാനായ് 

ആനന്ദക്കരംനിട്ട! ഏററം പുഞ്ചിരി ശുകി 

വിളിച്ചിട്ടന്നേ പോകാം നമുക്ക!--- ദേവം 

3 ദൂതര്സംഘം ഹല്ലേലുയ്യാ പാടി ആക്കുന്നു 

വിശ്രമംകൂടാതെ ഖെറുബി സ്രാഫികളിതാ-ഗിരു 
മോദമോടെന്നും വാപ്ലിട്ടന്ന പരനെ 

പോകാം നമുക്കു സീയോന് പുരിയില്!--- ദേവ- 

4 തുല്യമില്ലാ തേജസ്സ്റാല് വിളങ്ങിട്ടം സ്വര്ണ്ണ... 

പട്ടണമതായവനെ എന്നു കണ്ടിട്ടം - മുത്തു. 

ഗോപരങ്ങളാല് ശോഭനതെരുക്കളെ 

കാണുന്നുണ്ടതിന് പ്രഭാപൃരത്തെ!--- ദേറ൨- 

5 അന്ധതയകന്നനന്ത നിത്യരാജ്യമെ! 

അന്ധകാര ഡിന്ധുവിലുഴന്തിട്ടന്നെങ്ങള് - എന്ന- 

യച്ചീട്ടം തവ നിീതിയിന കുതിരോനെ? 

താമസിക്കല്ലേ സീയോന് പുമാനേ!. ദേവ 

300 ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ദേവാ-ദേവാ! ദിവ്ൃഗുരുനാഥാ! ജീവാമുതം അരുള് പരമേഗാ! 

അനുപല്ലവി 

ദിവ്യപ്രഭയെ. പ്രതിദിന ദൃപയെ 
ദിവ്യമാം നാമത്തില് പൊഴിക്കുക മഴയെ! ദേവ. 



900 : സന്തോഷം...ആശ്വാസം 

1 ആടുകള് കാണാതങ്ങുമിങ്ങും നടന്നു കേട്ടകള്പഠറരിക്കേഴന്നേ് 
കാട്ടകളേറി പോയ നിന് അജങ്ങള് 

' നാട്ടം വീട്ടം കണ്ടാനന്ദമടവാന്--” ദേവാ! 

2 ഐകൃതയില്ലാതനവധി ജനങ്ങള് സാഖ്യരഹിതരായ്പാക്കന്നേ! 
ഭാസ് ക്കരപ്രഭയയം ജയം തരും കൃപയും 

ത്യാജ്യമായ്ത്തീരുന്നു പൊതു ജനമനസ്സില്... ദേവാ! 

3 ദുമ്മദദോഷം പടന്നിതാഭവനം ധര്മ്മവിഹിനമായ്ത്തീരുന്നേ! 

കര്മ്മനിവ്വാഹക കുടികളിന് ക്രിയകള് 

മര്മ്മഭേദകമായ് കാണുന്നു ദിനവും! ദേവാ]! 

4 ഭരണകൂടങ്ങള് അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞിട്ടന്നു കരുണയില്ലാക്കരംകാണുനാ! 

' ശരണംഅററുള്ള നിന് സാധുക്കള് കരച്ചില് 

ഭരണഗുണത്താല് തീക്കുക ക്ഷണത്തില്. ദേവാ] 

൭ യാഗംകഴിക്കും നിന് തിരുസഭയെ മേഘത്തില് നി 

വേഗം വരണം ഭരണം കൈവരണം [പരാ! 

ഭൂവാനങ്ങളെ പുതുതാക്കിടേണം---- ' ദേവാ! 

൭0൨ ് ഏകതാളും 

1 ഭേവാ! ദേവാ! തരിലോകനാഥാ!.ലോകോദ്ധാരക ക്രിസ്ക്ോ ദേവാ! 

ദാസരാമെങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണെ--- ദേവ 

൧ ആഴി മീതെ നടന്ന ദേവാ! അഞ്ചപ്പം കൊണ്ടയ്യായിരത്തെ 

അതിശയകരമായ് പോഷിപ്പിച്ചവനേ--- ദേവധ് 

3 കാനാ-വിലെ-കല്യാണവിരുന്നില്-ശരഭ്ധജലത്തെ-വിഞ്ഞാ- 
ക്കിത്തിത്ത 

കരുണാനിധിയെ]! കനിയണം ദിനവും ദേവാ! 

.4 മാന-വരെ_ രക്ഷചെയ്യാനായ്.മുള്മുടിരിരസ്സില്-വഹിച്ചും- 
കൊണ്ടു 

കരിശതിലേറി-ജീവനെ വെടിഞ്ഞ... “ ദേവാ! 

€ നാഥാ!-മമഗതി-നീയേതാതാ!. ആത്തജനങ്ങള്ക്കേകാലബേം 

“നീയെന്നെ ആരുള്ള! ദീനദയാലോ! ' ദേവാ! 

6 നിന്െറ-രാജ്യ-േവേഗം വരണേ-നിത്യാനന്ദ -മോക്ഷം ചേരാ൯ 

ഭുക്തരാം ദാസരെ. അന൯ുഗ്രഹിച്ചീട്ടക]--- ദേവാ! 

റ 



ു സന്തോഷം... . ആശ്വാസം 670 

൧0൫0൧2  തിരുസദഭാമഹത്വം 

മഹിമവിളങ്ങും മണവാട്ടിസഭയേ_മണവാളന് വേളികഴിക്കും 

അവന്-മേഘങ്ങളില്കോടിദൂതന്മാരൊന്നാകെ 
ആര്പ്പൊട്ട വെളിപ്പെട്ടമേ!__ മഹി 

ലോകത്യേജിച്ച -സിദ്ധ-ന്മാരെല്ലാം-നൊടിക്കുള്ളില്-ഉയത്തി- 
അവര്-കഴകന്പോല് പറന്നു -പ്രിയനേ കാണ്മാന് |ട്ടമേ 
ഉയരത്തില് ഗമിച്ചീട്ടമേ!--- മഹ 

മദ്ധ്യവാനില് തന് -കാന്തയാം സഭ -വാഴ്ചമെ പ്രിയനുമായ? 
അന്നു -ഉല്ലാസമോടവര്-വല്ലഭന് മുന്പാകെ 
ആനന്ദമനുഭവിപ്പാന്-- മഫ 

രോഗവുമില്ല-ശാപവുമില്ല മുത്ൃയവുമില്ലവിടെ 

അന്നു-കത്തനാമേശു -ഭത്താവായിരുന്നു - 
നിത്യവ്യം വാണിട്ടമേ!__- മഹാ 

൭03 സീയോ൯ക്ുമാരിയുടെ പ്രത്യാശ 
പല്ലവി 

സിയോന് കുമാരി! നിന് കാന്തന്_വേഗം വരുന്നിതാ! 
വാനമേഘത്തില് കോടി ദൂതരുമായി_തനന്െറ- 
കാന്തയെ ചേക്കുവാന് വേഗം വരുന്നിതാ! 
ഉണന്നിട്ടക നീ-എണ്ണ നിറച്ചുകൊള്ക നി. മ്പി 
വാട്ടം മാലിന്യമില്ലാതെ നീ നിന്നാല്.ഒരു 
മാററം കൂടാരത നിന്നെ വേളികഴിക്കും 
നിളെ യുഗമായ് തന്കൂടെ വാണീം... സീ 
രാജാധി രാജനായ് വേഗം വരുന്നു താന്. 
ലോക രാജാക്കളെ ഭരിച്ചു കീഴടക്കുവാന്- 
ഏക-രാജരാജന് താന് ശത്രു കീഴടങ്ങുമേ__ സി 
ജ്ഞാനം നിതി വി-ശു ദ്ധി വീണ്ടെട്ടപ്പുമായ് 
മാനുഷവേഷത്തില് ഭൂവില്വന്നുതാന്.- 
 പരിജ്ഞാനദായകന് പരലോകേപോയവന്! 

നി 

നസി 

സ്വഗ്ഗം ഭൂമി ആഴം മൂന്നുമൊന്നാകെ-തനന്െറ 

വാത്തയാലാക്കിയോന് വിണ്ടും വരുന്നിതാ! 
ഭക്തന്മാരെ ചേര്പ്പാന് നിത്യതേജസ്സ്റില് വാഴാന്!__ സ് 
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൭04. കത്താവിന്നായ് ഒരുങ്ങുക 

1 അടയാളങ്ങള് കാണുഞഅണ്ട് ഒരുങ്ങിട്ടുണ്ടോ നീ? 

മദ്ധ്ൃയവാനിലേശു വെളിപ്പെട്ടമേ! 
കാഹളനാദം നി കേള്ക്കും മുമ്പ 
പാത്രങ്ങളില് എണ്ണ വേഗം നാിച്ചുകൊള്ളേണമേ 
മങ്ങുന്ന വിളക്കുകള് തെളിയിക്കുവാന്! 

9 ലക്ഷങ്ങളില്സുന്ദരനാം എന്പ്രിയനന്െറ വാശത്തം 

ഓക്കമ്പോളെന് വാഞ്ചയേറീട്ടന്നു 

യാത്രമദ്ധ്യേ ഉറങ്ങുന്ന സീയോന് ബംഘമേ! 

യഫോവഷ്ക്രായ് കുത്തിരുന്നു ശക്തിയെ പുതു ഒക 

കാത്തിരിക്കു ന്നവക്കായി പ്രിയ൯വരുന്നേ!-- 

3 രക്തംകൊണ്ടു വിണ്ഞടെട്ടത്ത ശുദ്ധിമാന്മാരെല്ലാം 

പാട്ടോട്ടം ആരപ്പോട്ടം വരും സീയോനില് 

യേശുരാജനെറതിരേല്ലില് നീയും കാണുമോ? 

കാട്ടപ്രാക്കള് സംഘമെല്ലാം വിരുന്നു രാലതന്നില് 

നിറയുന്ന കാഴ്ചയതാനന്ദമല്ലോ? 

03 യേശുരാജന് വരുന്നു 

ശാലേം രാജന് വരുന്നൊരു ധ്വനികള് ദേശമെങ്ങും മുഴങ്ങിട്ടന്നു 

സോദരാ നീ ഒ ഒങ്ങിട്ടകു -ലോകും വെറുത്തിട്ടക. 

വേഗം ഗമിച്ചീട്ടവാന്-വാനില് പറന്നുപോവാന്!. 

വീശുക ഈ തോട്ടത്തിനുള്കില് ജീ വയാവി പകന്നിട്ടവാന്൯ 

ജീവനുള്ള പാട്ടപാട്ടവാ൯ സാക്ഷിചൊല്ലവാന് 

ദുതറിയിപ്പാ൯ സഭയുണരുവാന൯- 

ക്രിസ്തൂവീര൪ ഉണന്നുശോഭിച്ചു ശക്തിയായോരു വേലച്ചെയ്യുവാ൯ 

കക്ഷിത്വം ഇടിച്ചുകളക സ്നേഹത്താ-ലൊന്നിക്കു വിശവാസം 

മേല്പം ധൈയ്യം നല്കട്ടെ! (കൂടട്ടെ 

തിവെട്ടികള് തെളിയിച്ചകൊള്ക എണ്ണപ്പാത്രം നിറഞ്ഞിടട്ടെ! 

ശോഭയുള്ള കൂട്ടരോടൊത്തു പേര്വിളിക്കുമ്പോള് 

വാനില് പോകുവാന് ഒരുങ്ങിനില്ലും ഞാന്) 

0 4--് 
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൭൫6 പ്രാണപ്പിയനെറ രക്തപ്രവാഹം 
1] സവ്വപാപക്കറകള്തീിത്തു-നരരെ രക്ഷിച്ചീടവാ൯ 

ഉവ്വിനാഥ൯ യേശ ദേവന് - ചൊരിഞ്ഞ തിരുരക്തമേ! 

9 യേശു വോടി ലോകര്ചെയ്ത-തോക്ക ഈ പൃങ്കാവനേ 

വേദനയോദടശുദേവന് ചൊരിഞ്ഞു തിരുരക്തമെ! 

3 കാട്ടചെന്നായ് കൂട്ടായോ -രാടിനെ പിടിച്ചപോല് 

റ കൂട്ടമായ് ദുഷ്ടരടിച്ചപ്പോള്-ചൊരിഞ്ഞ രക്തമേ. 

4 മുള്ള കൊണ്ടുളേളോര് മുടിയാല്-മന്നവ൯തിരുതല.- 

ത്തുള്ളിലും പുറത്തുമായി -പാഞ്ഞ തിരു രക്തമേ! 

6 നീണ്ട ഇരുമ്പാണികൊണ്ടു-ദുഷ്ടരാക്കൈകാല്കളേ 

താണ്ടിയനേരം ചൊരിഞ്ഞ രക്ഷിതാവി൯ രക്തമേ! 

൭ വഞ്ചകസാത്താനെബന്ധിച്ചന്ധകാരം നിക്കവാന് 

അഞ്ച്യകായങ്ങള് വഴി.വഴിഞ്ഞ തിരുരക്മുമേ! 

റാസ സംര ടകം 

൭07 ക്രിസ്തൂസ്നേഫധ്വാനം 

തനനിത്യസ്സേഹത്താല് നാഥന്-അന്തമില്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യത്തേ 
എന്നേക്കുമായി നമുക്കു നല്കി, 

പല്ലവി 

ഹാ? എത്ര ഃമാദം! -നിന്ജീ ചിതം ദൈവത്തിന്െ൨പചൈതലേ!” 
കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചീടടം_ആ നാളിലെന്തു സന്തോഷം! 
ലോകരുഃഖങ്ങളേറിട്ടമ്പോഗ _. ആശ്വാസമേകുന്ന- 
ത൯ന്കരങ്ങള് കെണ്ടു നിന്നേ തലോടിട്ടം 
ദഃഖം പ്രയാസമ:കെ ന്൯ിങ്ങിപ്പോം 
ത൯ക്രുശിനേ നീ ധ്യാനിക്കുമ്പോള്. ദ്ഥാ്് 
നിന് ജീവിതക്കപ്പലിതാ -ലോകമാകുന്ന- 
വന് സമുദ്രത്ത 1ല്..കൂ ടി മുമ്പോട്ടു പായ്യന്നു- 
സ്വഗ്ലീയ തുറമുഖത്തെത്തിട്ടുമ്പോള് 
സായകന് നിന്നെ സ്വീകരിക്കും ഫാ! 
ാത്രുക്കളാരുമില്ലാത്ത വീട്ടില് -പള കനദി പ്രവഹിക്കും. 
തീരത്തില് __നിശ്ചയമായ് നി ആനന്ദിക്കും. 
ഈ ലോകത്തിന്െറ എല്ലാ മോഫങ്ങളും 
എന്നേക്കുമായ് നീ പരിതൃജിക്കും.-.. ഫാ 
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09 സ്യ്ോത്രം ഏകതാളൃം 

1 കുഞ്ഞാട്ടി൯തിരുരക്തത്താല് ഞാന് ശുദ്ധനായ” തീന്ന! 
ത൯ചങ്കിലേ ശുദ്ധരക്തത്താല് ഞാന് ജയം പാടീട്ടം 

മഹത്വം രക്ഷകാ സ്തൃതി നിനക്കെന്നും 

ചേററിതനിന്നെന്നെ നീ വീണ്ടെട്ടത്തതിനാല് 

സ്തൃതിക്കും നിന്നെ ഞാന് ആയുസ്സി൯ നാളെല്ലാം 

നന്ദിയോടടിവണങ്ങും. 

2 ആര്പ്പോട്ട നിന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോന൯ യാത്രയില് 

മുന്പോട്ടു തന്നെ ഓട്ടന്നു എന്വിരുതിന്നായി 

ലഭിക്കും നിശ്ചയം എന്വിരുതെനിക്കു 
ശത്രുക്കളാരുമേ കൊണ്ടുപോകയില്ല 
വ്രാപിക്കും അന്നു ഞാന് രാജന് കയ്യില്നിന്നു 
ദുതന്മാരുടെ മദ്ധ്യത്തില്. 

3 എന് ഭാഗ്യകാലം ഓക്കുമ്പോളെന്നുള്ളം തുള്ളന്നു 
ഈ ലോകസുഖം തള്ളി ഞാന് ആ ഭാഗ്യം കണ്ടപ്പോഗ. 

നിത്യമാം രാജ്ൃത്തിലന്നഞാന് ഘോഷിക്കും 

രാജന്മുഖം കണ്ടു എന്നും ഞാന് ഘോഷിക്കും 
രക്തത്തില്: ഫലമായ് വാഴ്ചമേ സ്വഗ്ശത്തില് 
കോടികോടി യുഗങ്ങളായി 

4 മനോഹരമാം സിയോനില് ഞാന് വേഗം ചേന്നിട്ടം 

എന്ക്കേശമാകവെ നിങ്ങിപ്പോം അവിടെയെത്തുമ്പോറ. 

നിത്യമാം സത്തോഷം പ്രാപിക്കും അന്നു ഞാ൯ 

എന് ശത്രുവിന്നതു എടുപ്പാന് പാടില്ല. 

ആനന്ദം കൂടിട്ടം സാനന്ദം പാടിട്ടം 

ശ്രീയേശു രാജന്മു൯പാകെ. 

കിത്തു. --- 

ട0ഠ കത്താവിന്െറ വരവിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്ക. 
പല്ലവി 

സീയോനേ നി ഉണന്നെഴന്നേല്ക്കുക 

ശാലേംരാജനിതാ വരുവാറായ് 

അനുപല്ലവി 

ശിലഗുണമുള്ള സ്നേഹസ്വരൂപ൯ 

ആകാശമേഘത്തില് എഴുന്നള്ളി വരുമേ! 
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1 പകലൃള്ള കാലങ്ങള് അണഞ്ഞണഞ്ഞുപോയ് 

കൂരിരുശനാളുകള് അടുത്തട്ടാത്ത! 
ത്ധട്ടതിയായ് ജീവിതം പുതുക്കി നിന്നീട്ടകില് 

 മണവാളനോട്ട നാം മറുരൂപമാകും.-- സീ 

൭ അന്ത്ൃയസമയങ്ങള് അട്ടത്തുപോയ് പ്രിയരേ! 

സ്വന്തമെന്നേശൂ വേ സാക്ഷിക്കുവിന്! 

അന്ധകാരപ്രഭൂവെളിപ്പെട്ടംമുമ്പ 

സന്തോഷരാജ്യത്തില് ചേന്നിട്ടമേ നാം. സീ 

3 ഭൂമണ്ഡലങ്ങള് ഉലഞ്ഞിള കിട്ടന്നു 

വാനങ്ങള് ആകവേ നടുങ്ങിട്ടന്നു 

പ്രേമമററുള്ളനിന് സാധുക്കള് കരളില് 

ഖേദംപുണ്ടങ്ങിങ്ങു വിണുഴലുന്നു--- സീ 

4 സൈനൃത്തിന് ശക്തിയാല് രാജ്യങ്ങള് ആകഖവെ 

തകന്നുടഞ്ഞീടുന്നു ദിനംദിനമായ് 

സൈന്യത്തി൯ ശക്തിയാല് ഒമ്പാലുമല്ലേ 

ആത്മബലത്താല് ജയം നേട്ടക നാം--- സീ 

ട് തിരുസഭയേ നിന് ദീപങ്ങളെന്നുമേ 

സൂയ്യപ്രഭപോല് വിളങ്ങിടട്ടേ ൽ 

മഹിതന് ത൯ തേജസ്സില് എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ 

ഉടലോട്ട പ്രിയനെ എതിരേല്ലാ൯ പോകാം... സീ 

10 ““അരുമകാന്തന്െറ പുറകെ പോകാഠാി 

യേശുദേവാ! പാപികള്ക്കായ് ജിവനെ വിട്ടോനേ! 
ആഥായോടിതാ നിന്നില് ഞാന് ചാരിട്ടന്നു നാമാ!---- ധേശു, 

ബേതലേം ഗോശാലമുതല് കാല്വറിവരെയ്യും 
വേദനായകനെ! നിന്െറ പാട്ടകള ധികം--- യേശു 
കുരിശെടുത്തു പുറകേവരാനരുളിച്ചെയ്ത നാഥാ! 
വരുന്നുഞാനിീ ഇടുക്കമുള്ള വഴിയെ നിന്പിന്നാലെ!_.. യേശു 
മഞ്ഞരുക്കുന്നേ തിരിച്ചുപിന്നോട്ടയപ്പാന് ദുഷ്ടപ്പേകൾ 
പരനെ[നിനെറ കരത്താലെന്നെപിടിച്ചനടത്തേണം._. യേശു 
മരദ്മറുഹാമൂലമുള്ള ശുദ്ധസമാധാനം 
നിത്ൃയവുമെന് ആത്മാവിങ്കലാവസിച്ചിടേണം__ യേശു 

കട... 



382 സ്വന്ത്രാദാ. . .ത്തശ്വാസം 

൭1] കത്താവില് നാം ആശ്വസിക്ക. 

ഖണ്ഡങ്ങള് . ആദിതാഭം 

3 ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിട്ടന്നു! റ. 
വിശ്വാസക്കണ്ണാല് ഞാന് നോക്കീടടമ്പോള് 
സ്നേഹമേറിട്ടമെന൯ രക്ഷകന് സന്നിധൌ 

ആനന്ദക്കൂട്ടരെ കാണുന്നില്ലേ? 

ആമോദത്താല് തിങ്ങി ആശ്ചരൃയമോടവര 

ച്യററുംനിന്നു സ്തൂതി ചെയ്തിടുന്നു 

തങ്കത്തിരുമുഖം കാണ്മാന് കൊതിച്ചവ൪ 

ഉല്ലാസ മോടിതാ നോക്കിട്ടന്നു 

തന് കൈകളാല് കണ്ണൂനിരെല്ലാം താതന് താന് 

എന്നേക്കുമായി തുടച്ചിതല്ലോ 

പൊ൯വിീണകള് ധരിച്ചാമോദപുര്ണ്ണരായ് 

കത്താവിനെ സ്തൃതി ചെയ്യുന്നവര് 

കുഞ്ഞാടിന്െറ രക്ഷംതേന്നില് തങ്ങള്.അങ്കി 

നന്നായ് വെളുപ്പിച്ച കൂട്ടരിവര 

പൃര്ണ്ണൂുവിശൂ ദ്ധരായ് തിന്നവരേശുവിന്-- 

തങ്കരുധിരത്തില്൯ ശക്തിയാലെ 

തങ്കക്കിരീടങ്ങള് തങ്ങള് ശിരസ്സീന്മേല്, 

വെണ്നിലയങ്കി ധരിച്ചോരിവ൪ 

കയ്യില് കുരുത്തോല ഏററിട്ടവ൪ ര്യൂതി- 

പാടീട്ടാനന്ദമോടാത്തിട്ടന്നു 

ചേന്നിട്ടമേ വേഗം ഞാനും ആ കൂട്ടത്തില് 

ശുദ്ധരോടെ: ന്നിച്ചങ്ങാനന്ദിപ്പാന് 

ലോകം വേണ്ടാ എനിക്കൊന്നുംവേണ്ടാ-എനറെറ- 

നാഥന്െറ സന്നിധൌ ചേന്നാന് മതി 

കത്താവേ! വിശ്വാസപ്പപോരില് തോല്ലാതെന്നെ 

അവസാനത്തോളം നി നിത്തേണമേ 

ആകാശമേഘത്തില് കാഹള നാദത്തില് 

അടിയനും നിന് മുന്നില് കാണേണമേ! 

വ്വ അലപം നിലെ മായാ 
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ക] മ രോഗികള്ക്കുക്ള പ്രാത്ഥന. 

1 സര്വ്വശക്തന് യഹോവതാന് പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന്! 

 സാധുക്കള്ക്കു സഹായനും ആദ്ൃന്തനും നീയല്ലയോ? 

ഹ രോഗികള്ക്കു വൈദ്യനും നീ_രോഗംനിക്കും മരുന്നും ന 

ആശ്വാസത്തെ നല്കിടേണം രോഗിയാമി നിന്മകന്നും. 

3 നിന്മുഖം നീ മറച്ചീടില്-നന്മപിന്നെ ആരുനല്കും? 

തിന്മയെല്ലാം തീത്തിടേണം കാരുണ്യങ്ങള്ശോഭിപ്പാനായ്. 

4 സവ്യശക്തന് യഹോവയേ കോപിക്കല്ലേസാധുക്കളില് 

ദൈവമേ! നി തുണയ്ര്േണം ആത്മസാഈഖ്യംകണ്ടെത്തുവാന്. 

ട് ശത്രുത്വങ്ങള് പെരുകുന്നേ_സത്യാത്മാവേ തുണയ്ക്കേണം 
ദൈവപുത്രാ! കൃപതാ നിന് സത്യാത്മാവില് മോദിച്ചിടാന്._ 

ഴ്ക 

൭13 

1 5 1൨൦ 11000 ൨൨൧ ഡമടിടെ നിലവ്. 

1] പാപിനി൯ വഴികളെ ചിന്തിക്കു നേര്പാതേ ചേരുക 
പാപിയെ സ്നേഹിക്കും കത്തന് കാത്തു നില്ക്കുന്നിതാ! - 

നിശ്ചയം! ഓ നിശ്ചയം! കത്തന്നിന്നെ രക്ഷിക്കും 
പാപത്തെ വെറുക്കില്ം പാപിയേ താന് 'സ്നറേഹിക്കും! 

ലോകത്തിനു. സുഖങ്ങളെ വെടിഞ്ഞു തന്നോടണയുകു 
ലോകയാത്രയില് നിന്െറ കപ്പലലി൯ നാഥന് താന് ആകട്ടെ..നിശവാ 

3 രോഗദുഃഖാദികള് നേരിട്ടാലും യോഗ നിനക്കുണ്ടേ! 
രോഗത്തിന് വൈദ്യനാകയേത്തുതാന് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുനേ__ു 

4 നിന്പാപം എത്രഘനമായാലും കത്മന് ക്ഷമിക്കുമേ[! 
ത൯ര തേത്താലുള്ളോരു ശുദ്ധിയാല് തന്ചാരെ ചേരുക. നിക്ധ 
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5 സ്വഗ്ലത്തിന് നിരന്തരസന്തോഷം നിനക്കു വേണ്ടായോ? 

ആത്മാവി൯വാളുകൊണ്ടു ജിവിതപോരാട്ടംനേട്ടക-! നിശ്ചയം 

6 ശര്ധന്മാരുടെ നിത്ൃകൂട്ടത്തില് നിന്പേരും വേണ്ടായോ? 

നിതൃതേന്സന്നിധിയില് ചേന്നിട്ടു ജീവന്പുതുക്കുക!_. നിശ്ചയം 

൭14 ഇംഗ്ലീഷ് 

4] ൦ദ്ബ്നറ 1൩ ൨൦ ലന്നട.ല )ടടധട" 

| യേശുവെ! നിന് മാര്വ്വില്ചാരിആശ്വസിപ്പാന് വരുംപോപിക്കു % 

ആശിഷമധികമേകി ആദ്രേഷിച്ചയക്കുക! 

യേശു, യേശു. യേശു, യേശുവിനെറ മാധ്യില് ചാരി ഞാന് 

യേശു,യേശു, യേശു, യേശുവിനന്െറ മാര്വ്വില്ചേരും! 

0 ലോകനിന്ദ പരിഹാസം രോഗശോകപാരവശ്യം 

കേമമായ് എയ്യേല് വരുമ്പോശക്ഷേമമായ്നിന്നില്പാക്കുംയേല 

ദു നമന്മയ്യായ്ചെയ്തിട്ടം കായ്യം തിന്മയായിതിനീട്ടമ്പോള് 

ഉണ്മയായ് ഞാന്നോക്കുംനിന്നെ കണ്ടണിയാം യേശുവേ!---യേഥ 

4. നിന്െറവേലചെയ്തീട്ടവാന് യോഗ്യനാക്കുക എന്നെ നി 

നിന്അനുഗ്രഹാവിയാലേ സന്മതംനിറവഷ്ക്കുക!--- യേധ 

നം നിതി 

1൭, : ഏകതാള 

| സ്വശ്ലസീയോനിടലക്കുള്ള എന്പാതയില്- 

കൂടെയ്ുണ്ടെപ്പൊഴും യേഥ 

യേശ_യേശ്ു-യേശു-എന്-കൂടെയണ്ടെ
പ്പൊട്: യേത്തു 

9 മു൯പേ താന്പോയിട്ടം പിന്പേ ഞാന് ചെന്നിടും 

 കൂടെയയണ്ടെപ്പൊഴ്ും യേശു - റ യേ; 

3 തുമ്പങ്ങള്സര്വ്വവും ഇമ്പമായ്തിത്തിടും 

കൂടെയുണ്ടെപ്പൊഴ്ചംയേശു-- 
യേ, 

4 പാഥഇരുളിനാല്മുടപ്പെട്ടീടിലും 
ം 

കൂടെയുണ്ടെപ്പൊഴ്ചം യേശു-- 
എ; _.” 
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പാദവെളിച്ചമുള്ളീശനെന്പാതമ്ലു, 

ദീപമായ്തീന്നിടും യേശ്തു-- യേശു 

കല്ലുകള്, മുള്ളകള്, കുണ്ടുകുഴികളും 

ഉള്ള ആ പാതയില് യേശു യേശൂ. 

തെല്ലും വിഴാതെന്നെ കാക്കുവാ൯ വല്ലഭ൯ 

കൂടെയ്യണ്ടെപ്പൊഴ്റം യേതു-- യശ. 

ലോകംവെറുക്കിലും കൂട്ട൪ നിന്ദിക്കിലും - 

കൂടെയുണ്ടെപ്പൊഴ്ഴും യേശു-- യേശു 

ശോകം നിറഞ്ഞ എന് മാനസേ ആനന്ദം 

നിത്യവും തന്നിട്ടം യേത്തു--. യേശു 

ആക്ഷേപം ധാരാളം ഏല്ലേണ്ടിവന്നാലും 

ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട യേശു --- യേത്തു 

നിക്ഷേപചമായ് എനിക്കുള്ളതിനാല് തന്നെ 
കൂടെയയുണ്ടെപ്പൊഴ്ം--യേത്തു യേശു. 

316 ഏുകതാളം. 

1, അനുഗ്രഹിച്ചടിയാരെ അയന്തരണം നാഥാ! 

ഹൃദയസമാധാനം, മോദം, നിറയ്ക്ക 

നിനസ്നേഹത്താലിവര്ര ഓരോരുത്തര് 

നിന് കൃപലഭിച്ചതിലാനന്ദിപ്പാ൯ 

ആശ്വസിപ്പിക്ക-ആശ്വസിപ്പിക്ക 

വനത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ യെല്ലാഠ. 

വന്ദനംപറയുന്നു വന്ദിക്കുന്നടിയങ്ങള് 

നിന്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വത്തിന്നായി് 

_  നിന്രക്ഷാവചനങ്ങള് ഫലിച്ചിടടേ! 
ഹൃദയത്തില് ശോഭിച്ചുവിമങ്ങിടട്ടേ! 

വിശ്വാസ യോഗ്യമായ്, വിശ്വാസയോഗ്യൃമായത 

സത്യത്തെ കാത്തവര് പാലിക്കടെ. 

അടയാളങ്ങള് കണ്ടിടടമ്പോള് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളണം നി 
ഭൂമിയില് നിന്നു നീ വിളിക്കപ്പെട്ടമ്പോള് 4 

ദൈവദൂതര് ചിറകില് “നിന്നെ സ്വഗ്ലെകൊണ്ടപോം- 
വിളിയനുസരിച്ചീടാന് ആനന്ദമായ് 

നാം എന്നന്നേക്കും_നാം എന്നന്നേക്കും 

ക്രിസ്തൂവിന് കൂട്ടാളികളായ" വാണീട്ടവാന്| 
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൭17 
1] പോകല്ലേ കടന്നെന്നേ നി പ്രിയനേശുവെ! 

മററുള്ള്ളോരെ ദര്ശിക്കുമ്പോള് നോക്കുകെന്നെയും 

യേശു നാഥാ! എന്നപേക്ഷകേള്ം, 
മററുള്ളോരെ ദര്ശിക്കുമ്പോള് 

നോക്കുകെന്നേയും! 

2 നി൯കൃപാസനത്തിന മുമ്പില് വീണുകെഞ്ചുന്നേ, 
എന്വിശ്വാസം ക്ഷിണിക്കുമ്പോള് നി സഹായിക്ക!--- യേ 

ട19 
1 സ്വഗ്ലുകനാ൯ കാണുന്നുണ്ടേ! ഗോഭിതകൂട്ടര്നട്ടവില്! 

യേശു ദേവന് നില്ലുന്നിതാ നിന്നേയും ചേരപ്പാനായ്!) 

ആനന്ദം രതന്നെകാണുമ്പോള് സ്വഗ്ലീയഗാനസംഘവും 

യേശുവേ! നിങ്കല് ചേരും ഞങ്ങള് ആനന്ദമാംവീട്ടില്) 

2 വാ ഇപ്പോള് നി രക്ഷിതാവിങ്കല് തീരാത്തസന്തോഷംലേഭിപ്റാന് 

കണ്ടിടടമ്പോള് ഉണ്ടാനന്ദം ന്ധട്ടതിയായ് വന്നീട്ടക?-- ആ 

3 എന് യേശു എന്െറ സ്നേഹിതന് ത൯ചോരചിന്തിഎനിക്കായ 

സ്വഗ്ശത്തില് പങ്കുതരുവാന്! കുരിശില് താന് മരിച്ചു--- ആ 

പത 

ി 19 ഏകതാള 

| സ്വശശൂസീയോന് വഴി ഇട്ടക്കം ഞെരുക്കം ആരിതുകടന്നീട്ടമോ; 

സഹായികള്ചുരുക്കം കൂട്ടകാര ചുരുക്കം ആയതല്ലോ മോക്ഷവഴി? 

കഷ്ടതകള് തിക്കുവാന് ഭക്ത്ാള) ചേക്കുവാ൯ 

പെട്ടെന്നേത വന്നീട്ടമേ! 

മുട്ടകള് തീത്തീട്ടം കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കും ദുഃഖമെല്ലാം മാററിട്ടമേ! 

“2 കണ്ണനീരിന് താഴ്വര നിന്ദകള് കുറവില്ല എങ്കിലുമുണ്ടാശ്വാസം 

ആതള്ള ചാരുവാന്എന് യേതുനാഥനെഴികെ ഞെരുക്കമുള്ളി- 
മരുവില് ?---കഷ്ട൪ 

.3 കൂട്ടകാര ദുഷിക്കട്ടെ നാട്ടുകാര് പഴിക്കട്ടെ യേശുഇന്നും ജീവിക്കുന 

ഞാന്അവനായ് ചാകണം എങ്കിലോ വേണ്ടില്ല ആയിരങ്ങള്്.- 

ജീവിക്കട്ടെ [.---കഷ്ടര് 
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4 കൂലിക്കാരനല്ലഞാ൯ യേശവിനസ്ഥാനാപതി 

തന്െറ വേല ചെയ്തീട്ടവാന്, 

ദുഃഖകാലം തീന്നുപോം നിത്യകാലം വാഴമ്പോള് 

എന്ഭവനം എത്തിടുമ്പോള്)- കഷ്ടത 

ജാറ ക്രിസ്തു നല്ലഇടയന്൯ 

1] യാഫ്ഫെന്ന ദൈവം എസ് ഇടയനഫോ! 

യാതൊരു കുറവുമില്ലെനിക്കിനിയും, 

പച്ചപ്പുതപ്പുറത്തെന്നെ കിടത്തുന്നവന് 

നിശ്ചലജലം എന്നെക്കുടിപ്പിക്കുന്നു. 

2 സന്തതമെന്ഉള്ളം തണുപ്പിക്കുന്നു 

തന്തിരുപ്പാതയില് നടത്തുന്നെന്നേ 

കൂരിരുള് താഴ്വരയില് നടന്നാല് 

സാരമില്ലെനിക്കൊരു ഭയവുമില്ല യാഹെ 

3 ഉന്നതനെന്നോട്ട കൂടെയുണ്ട് 

തന്നിട്ടന്നാശ്വാസം തന് വടികോല് 

എനിക്കൊരു വിരുന്നു നി ഒരുക്കീട്ടന്നു 

എന്നുടെ വൈരികളിന് നട്ടവില്___ യാഹെ 

4 ശിരസ്സിനെ അഖിലവും അനുദിനവും 

പുശുന്നു സൌരഭ്യതൈലമതാല് 
എന്നുടെ പാനപാത്രം ദിനവും 

ഉന്നതന് കരുണയാല് കവിഞ്ഞിട്ടന്നു--- യാഫ്െ 

ൽ നന്മയ്യം കരുണയ്യം എന്നായ്യസ്സില് 

ഉണ്മയായ് തുടന്നിട്ടം ദിനവുമഹ്ോ! , 
സ്വഗ്ഗിയ ആലയം തന്നിലെ ഞാന് 

ദിര്ഘകാലം വസിക്കും (ഭമായ[---- യാഹഫെ 

[ന 

2 1 ശങ്കരാഭരണം രൂപകചാപ് 
പല്ലവി 

സീയോന്മലമുകളില് -നില്ക്കുന്നിതാ കുഞ്ഞാട്ടം തുദ്ധരുമായ് 
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അനുപ്പല്ലവി 

നൂററി നാല്ലത്തിനാ-ലായിരം ശ്ുദ്ധന്മാര് 
നില്ലുന്നു സന്തോഷ-മായിതാ സിയോനില്!.__ സിയോന് 

ചരണങ്ങള് 

1 എത്രമനോഹരമായ് -അത്യൃന്നത ദൈവത്തിന് -നാമമതും 
കത്തനാം കുഞ്ഞാടിന്െറ വിശുദ്ധമാം നൂതനനാമവുമേ! 

നെററിയില് മുദ്രയെ.ഏറെറാരു ശുദ്ധന്മാര് 

പാത്തലം തന്നില്നി_.ന്നാദൃയവിളവായോര്!--- സീയോന്: 

2 വളരെ വെള്ളങ്ങള്ക്കൊത്ത - ഇരച്ചല്പോലിടിമുഴക്കം പോലെയ്യം. 
കേട്ടൊരുശബ്ദമിതാ.വാനില്നിന്നി ട്ടാനന്ദമേറീടുന്നു! . 

വിണകള് മിട്ടുന്ന- വൈണികന്മാക്കൊത്ത.- 
പോലിതാ. ഇമ്പമാം-.ശബ്ദങ്ങള് കേള്ക്കുന്നു!--- സിയോന്: 

3 ജീവികള് നാലുപേക്കും-മൂപ്പന്മാക്കും-മൂമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ടു 
ഇമ്പമേറിട്ടന്നൊരു പുതിയതാം_ശിതമവര പാട്ടന്നു 
കുഞ്ഞാട്ടി൯രക്തത്താല് വിണ്ടെട്ടക്കപ്പെട്ടോര 

ആയവക്കല്ലാതെ സാധിക്കയില്ലഹോ! _. സീയോന്. 

4 കന്യകമാരായവര്-സ്ത്റികളോട്ട മാലിന്യപ്പെട്ടിടാത്തോര് 
തെല്ലുമശദ്ധിയില്ല അവക്കെന്നും ശുദ്ധത തന്നെയല്ലോ 

കുഞ്ഞാടാം കത്തനെവിടെ ഗമിച്ചാലം 

പിന്ചെച്ലന്നായവരെന്നേക്കും നിശ്ചയം സിയോന് 

ട് ഇല്ലൊരുകഷ്ടമിനി അവക്കിനി ഇല്ലൊരു ശാപമതും 

ഇല്ലൊരു വേദനയും വിലാപവും ഉല്ലാസംതന്നെയല്ലോ! 

ദൈവമവരുടെ കണ്ണുകളിതനിന്നു 

കണ്ണുനിരെല്ലാം തുടപ്പിട്ടം നിശ്ചയം. സിയോന്. 

“6 സ്വര്ണ്ണുവിണമിീട്ടന്ന - അക്കൂട്ടരെ എന്നു ഞാന് ചെന്നുകാണും 

ആ ഗീതം പാടിട്ടവാന്എന്ദൈവമെ! എന്നിനി സാധിച്ചിടും: 

ഓത്തിട്ടം നേരമെന്നുള്ളം കൊതിക്കുന്ന 

കത്തനാമേശുവേ! വേഗം വരേണമേ! സിയോന്: 

൧2൧2 : [ടട 10ഴല- 0 ന ടറി” 

1 ദൈവത്തില് ഞാന് കണ്ടൊരു.നിഭയമാം പാര്പ്പിടം 

ഇത്ര സൌഖ്യമെങ്ങുമെ- കാണുന്നില്ല സാധുഞാ൯ " 

തന്െറ ചിറകിന്നുകീഴ്ദു൪ഘടങ്ങള് നിങ്ങി ഞാന് 

വാഴ്ച ന്നെന്തുമോദമായ് പാട്ടം ഞാനുതൃച്ചമായ്! 
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2 തന്െറ നിഴലിന്നുകീഴ്_ഛന്നനായ് ഞാന് പാക്കയാല് 

രാപ്പകല് ഞാന് നിര്ഭയന്.-ഭീതിദുരെ പാഞ്ഞുപോയ് ! 

3 ഘോരമഹാമാരിയോ? കൂരിരുട്ടിന്വേളയോ? 

ഇല്ലതെല്പം ചഞ്ചലം-നാഥനുണ്ടു കൂടവേ! 

4 ആയിരങ്ങളെന്നുടെ_നേക്കുവന്നെതിക്കിലും 

വീതിയയള്ള പക്ഷങ്ങള്. സാധുവേമറച്ചിഴ്യം 

5 സ്നേഹശാലി രക്ഷകന്-ഖേടകം താന് സത്ൃമാം 

എന്െറ ചങ്കിലുണ്ടിതാ-രക്ഷിതാവിന്പേര്സദാ! 

പട്ന 

൭23 രൂപകചാപ് 

1] ക്രിസ്തുന്െറ സന്യാസസംഘമേ നമ്മുടെ 

പ്രത്യാശസ്വഗ്ശത്തില് മാത്രമല്ലോ 

2 ഭൂവില് നമുക്കൊരു വാസസ്ഥലമില്ലീ- 

ക്കഓാണുന്നതൊക്കെയും മായയത്രേ. 

3 വീടും ധനങ്ങളും വേണ്ടെന്നു വദ്തനാം 

ഭായ്യാപുത്രാദിയും വേണ്ട തന്നെ. 

4 കോലാഹലംപുണ്ടീഭൂുവില് വസിച്ചുവന് 
തുള്ളിവെള്ളത്തിന്നു യാചിപ്പില്ലേ? 

ട് എല്ലാവക്കും ലോകം സന്തോഷമാകില്ലം 
ലോകം നമുക്കേതും യോഗ്യമല്ല. 

€ സമ്പല്സമൃദ്ധിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും 
സാധുക്കള് നമ്മള്ക്കു പുച്ലമത്രേ. 

7 രാജകൊട്ടാരവും ഭിക്ഷവിനകൊട്ടിലും 
സാധുക്കള് നമ്മള്ക്കു തൃല്യമത്തേ. 

8 തൊനെന്നഭാവമുള്ളോരു മനുഷ്യന്െറ 
ലോകപ്രതാപങ്ങള് പുല്പുവത്രേ. 

9 രാജാവും ഭിക്ഷ,വും വിദ്വാനും മുഡാനും 
മണ്ണിന്നടിപററീട്ടില്ലാതാകും. 

10 സാധുക്കള് നമ്മള്ക്കു പേടിപ്പാനില്ലൊന്നും 
അത്മായ രൂ:രലേം മിതേയ്യണേട! - 
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സ്വഗ്ലീയ രാജ്യത്തില് ജിവനന്െറ വൃക്ഷത്തില് 
മാസംതോറും പുത്തന് കായ്ക്കള് കിട്ടും, 

ഏദനുതുല്യമായ് ഭൂവിലൊരായിരം 
വര്ഷത്തെ വാഴ്ചയും നമ്മള്ക്കുണ്ടു. 

കത്താവ്യ നമ്മുടെ കാന്തനായ് നാം തനന്െറ- 
ഭത്തസന്തോഷങ്ങള് പ്രാപിച്ചീട്ടം. 

സ്വഗ്ലൂസീയോന്പുരി വാഴ്ചയില് നമ്മുടെ 
കാഴ്ചയുമെന്തുമനോഹരത്വം. 

നാമന്നു ചൊല്ലുന്ന പാട്ടുകള് പാട്ടവാന് 
ഭുവിലീല്ലാക്കുമാരാഗഭംഗി. 

ദൈവം നമുക്കൊരു സന്മോഷവനസ്തുവായ് 
നിത്യവും തന്നില് നാമാനന്ദിക്കും. 

രാപ്പകലില്ലാത്ത രാജ്യത്തില് നമ്മുടെ 
വാഞ്മര ഉറപ്പിച്ചു പോയിടേണം. 

കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും ആപത്തനര്ത്ഥവും 
യേശുവി൯മൂലം നാം ഏററുകൊള്ക. 

എല്ലാം വെടിഞ്ഞുനാം-എല്ലാം മറന്നു നാം 
മേലോട്ടനോക്കിക്കൊണ്ടാനന്ദിക്കാം! 

നമ്മെ രക്ഷിച്ചുവന് വേഗം വരുന്നതി- 
ലുല്ലാസമോട്ട നാം ഓടിട്ടക! 

൭൧൪ 
പല്ലവി 

യാക്കോബേ! നീയെന്തിനിവിധത്തില് ചിന്താട 

ഭാരങ്ങള് കൊണ്ടുള്ളിലന്ധനായ് ത്തീരുന്നു? 

അനുപല്ലവി! 

മിസ്രയ്മില്വന്നുനില് ഭാരംഒഴിച്ചവ൯ 

ചെങ്കടല് വററിച്ചോന് നിന്മുന്നിലുണ്ടിനി- 

ചരണങ്ങള് 

പെരുവെള്ളംകണ്ടാല് നീ ലേശംകലുങ്ങേണ്ടാ! 

അഗ്നിയില് നീ വേകാതെന്നും ഞാന് കാത്തീട്ടം 

നിന്മുഖമെന്തിന്നിഭൂുമൌ വിളറുന്നു? 

എന്തിനുനിന്മനം ചിന്തയാല് വാടുന്നു? 
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ആവത്തിതംശക്തി എന്മക്കുള്ക്കേകുഞോന 

കാത്തിരുന്നീ€കില് ശക്തനായ്ത്തിരും നീ 

കഴകന്പോല്നീ പറന്നതൃന്നതത്തിലായ് 

സ്വശ്ശസ്ഥലങ്ങളില് ജിവിച്ചുവാഴ്ചം ന! 

ആയിരമായിരം കോടാകോടിമര്ത്ൃ.- 

ക്രാശിഷമേകുന്ന വന്നദിയാകും ന! 

വേനല്ക്കാലംവര്ഷം എന്നുള്ള ടേദംനിന - 

വേലയിലേശാത്തൊരു വന്നദിയാകും നീ-- 

എപ്പോഴ്ചം സന്തോഷപുര്ണ്ണനായ് നിന്നെ ഞാന് 

ഇപ്പാരില് പാലിച്ചെന് കൈകളില്സുക്ഷിക്കും. 

കണ്ണിന്൯മണിപോലെ നിന്നെ നിനച്ചു ഞാന് 

 എന്മാര്വ്വിലെപ്പോഴ്ചം നന്നായ് വഹിച്ചീട്ടം--- 

ആലയഷയന്നിലോകത്തിന്നോളങ്ങള്കണ്ടുനി 

വലയ്യന്നതെന്തിനെന്നോമനപ്പ്ൈതലേ! 

വിശ്വാസക്കപ്പലില് മോക്ഷപ്യരം നോക്കി 
യാത്രചെയ്യും ഭക്തക്കീലോകം എന്തിനു? __ 

കാട്ടില് മലകളില് പര്വ്ൃതമാഗ്ഗത്തില് 
പട്ടിണി ചൈദാഹം പൂണ്ടു ന! പോവ്യകില് 
എപ്പോഴചം കൂടെയുള്ള ത്തമസ്സേഹിത൯ 
നിന്നെ മറക്കാത്തോന് നിന്മയന്നിലുണ്ടല്ലൊ!-- 

പരിമളക്കുന്നിയ്യേല് ഓരോ ദിനത്തിലും 
വിശന്ന സ്വഗ്ലീയഗന്ധം ഗ്രസിക്കന, 
മേലുള്ളെറുശലേം പട്ടണവാസിയായ് 
കാലാന്ത്യമില്ലാതെ വാഴന്നോര്സാധ്നി--- 

ഈശന് വരുന്നുനിന്മക്ലേശമൊഴിക്കുവാ൯ 
ആശിച്ചുരാപ്പകല് മോദമായ് പാക്കനീ; 

യാക്കോബുതന്പുതൂരന്൯ യോസേഫിനേക്കണ്ട - 
നാളിലേക്കാള്മഫഹാ സന്തോഷം കാണും നീ 

നിന്നേ നിനച്ചഞാന് എന്പ്രേമകാന്തനേ! 
എല്ലാംവെടിഞ്ഞാശ നീിന്നില്പതിച്ചെനെറ- 
വീട്ടംനാട്ടം തൃജിച്ചപ്പനമ്മമാരെ 
ഓക്കാതെലീയാസര്ചൊന്നപോല് പോരുന്നു!--- 

3901 

യാ 

യാ 



9  സത്തോഷം ആശ്വാസം 

ചി  ടടധട 1ഠഴല ല് ന ട്വ? 

॥ യേശഎ൯ആത്മസഖേ! നിന്മാവധ്യില്ഞാന് ചേരടെ 

ഈ ലോകമാം വാരിധൌ തിരകള് ഉയരുന്നേ! 

ഘോരമാം കോള് ശാന്തമായ” തീരുംവരെ രക്ഷകാ - 
എന്ജിവനെ കാക്കുക നിനഅന്തികേഭദ്രമായ്! 

ള് വേരെസങ്കേതമില്ലേ എനിക്കാശ്രയം നിതാന്! 

നാഥാ! കൈവെടിയല്ലേ കാത്തുരക്ഷിക്ക സദാ. 

കത്താ! നി എന് ആശ്രയം തൃപ്പാദം എന് ശരണം, 

നിന്൯ചിറകി൯കിഴെന്നും ചേത്തുസുക്ഷിച്ചിടണം! 

9) ക്രിസ്നറോ! എന് ആവശ്യങ്ങള് നിന്നാല് നിറവേറുന്ന 

ഏഴകള് നിരാശ്രയക്കാധാരം നീയാകുന്നു. 

നീതിമാന് നി നിമ്മലന്൯ന്-മഹാമ്മേപ്തു൯ ഞാന് മുററും 

പാപിഞാന് മാപാപിഞാന്, കൃപാ സത്യം നി മുററും. 

4 കാരുണൃവാരാന്നിധേ! കന്മഷം കഴ്ഴകുക 

നിത്യജിവവെള്ളമേ ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കണെ] 

ജീവന്നറവാം നാഥാ! ഞാനേറെ കുടിക്കട്ടെ 

എന്നുള്ളില് ഉയരുക നിത്ൃകാലമൊക്കവെ! 

832൫ 71൦ട്ട പിണം ഒനും 1൩0 

1 ഭാഗൃരാജ്യമൊന്നുണ്ടതില് വാനശോഭനിത്യം 

സായാഹനഅങ്ങുണ്ടാകില്ല അതിന്സുയ്യന്യേശു, 

ക്രൂശിനേ-വഹിക്കില് നാം കിരിടംധരിക്കും--- 

സ്വര്ല്ലോകേ നാം പാക്കുമ്പോള് ഭാഗ്ൃരാജ്ൃയത്തില് നിത്യം 

2 ഇജ്ജീവയാഴിക്കു ക്കരെ സമാധാനനാട്ടില് 

വന്കാറെറല്ലാമടമ്ങുന്നു അങ്ങുവേണം നിധി-- കുരി 

'3 മഹത്വവീട്ടമൊന്നുണ്ടു സ്വഗ്ലിയമന്ദിരം 

ഇഹ നാം സ്നേഹിച്ചോര നമ്മെ എതിരേല്ലുമതില്__ ശ്രൂശീ 

4 വേഗം മറയയമിലോകം വിട്ടഭാഗ്യലോകേ 

മിന്നുംസൈന്യൃത്തെച്ചേന്നിടാന് നാം വാഞ്ചരിക്കുന്നെന്നും- ക്രി 
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27 “3സലട ല്! 11ടേട്നള” 

റാ. 14. 
ദൈവത്തിന് പൈതലേ! നിനെറ ജിവിതകാലം അതില് 

ഓരോ ഭാരങ്ങളാലേ പാരം വലഞ്ഞീട്ടമ്പോള്ൾ 

ചിന്താകുലങ്ങള് ചിന്താകലങ്ങളെല്ലാം 

ഇട്ടകൊള് യേശു മേല് നിന്പേപക്കാന്ത്ുരുതുന്നുണ്ടവ൯! 

ലോകത്തിന് ചിന്തകളാഥമും രോഗപീഡകളാലും 

മററുപ്രയാസങ്ങളാലും മുററും തളന്നീട്ടമ്പോള്--- ചിന്താ 

കത്താവിന്നിഷ്ടമാംവണ്ണം നിത്യം ജീവിച്ചിട്ടവാ൯ 

 നിന്പ്രയത്നങ്ങള് എപ്പോഴ്ചം നിഷ്ഫലമായ്കരുമ്പോള്._.ചിന്താ 

ദൈവംനിന്നെ നടത്തുന്നു നിന്വഴിയില് മുഴുവന് 

അന്ധകാരം വരുമ്പോഴം അന്തരഗ്ധത്തിലേ നിന് --- ചിന്താ 

നിന്നുടെപേക്കിഹലോകേ വന്നു മരിച്ചവനാം 

യേശുവിന് വാക്കുകളേനി വിശ്വസിച്ചു സത്ത ച്ചിന്താ 

പോ 

82 1 ൨൧൧0൦5 യി ൦൩ ൩ഠവ൩ള 1ടടട് 

1 എന് ആശ യേശുവില്തന്നെ തനനിതിരക്തത്തില്മാത്രം 

ഞാന് നമ്പൊല്ലാമറെറാന്നിനെ എന്യേതുമാത്രം ശരണം - 

പാറയാം ക്രിസ്തന്മേല് നില്ലേന് 

വെറുംമണല്മററുള്ളേടം! 

കാര്മേഘങ്ങള് അന്ധകാരം മറമദ്തുമ്പോള് തിരുമുഖം 

മാറാത്തതാതേനന് കൃപയില് ഉറപ്പോടെ൯ ആശ്രയമേ--- പാറ 

കല്ലോലജാലം പൊങ്ങട്ടെ നല്ലാശഎന്ന നംക്ൂരം 

ഇടിട്ടണ്ടു മറ്ത്ള്ളില് ഒട്ടം ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ' പാറ 

തന്രക്തം, വാക്കുടമ്പടി എന് താങ്ങായുണ്ടു പ്രളുയേ 

എന്നാത്മനും താനേതുണ, അന്യാശ്രയങ്ങള് പോയാലും പാറ 

കാഹളത്തോടെ താന്വന്നു സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കേ 

തന്നിതിമാത്രം ധരിച്ചു മുന്നീല്ലം ഞാന് കുററമെന്നേ- പാറ 

ഈട്ടം 



കയ 

പലവക ഗിീതങ്ങറാ 

1. ബറി 1ല്ഫീ് 
! എന്ദീപമേ! ഈ അന്ധകാരത്തില് നടത്തെന്നെ! 

ഏറുന്നിരുള് വീട്ടം ദുരത്തയ്യൊ! നടത്തെ ന്നെ! 

കാക്കുകെന്പ്പാദം; ചോദിക്കുന്നില്ലേ ദുരെകാണ്മാ൯ 

ഷി 

ഒരടിപോരുശേ.__ 

നടത്തെന്നെ എന്നിതുവരെ ഞാന് യാചിച്ചില്ലേ! 

ക്ണ്ടവഴിഞാന് നടന്നേ ഇന്നോ നടത്തെന്നെ! 
മോടിഞാ൯തേടി ശങ്കകൂടാതെ ഡംഭിയായേന്, 

ഓക്കല്ലെ! മുന്കാല ___ 

3 ഇന്നെയോളം പാലിച്ച ദൈവമെ രാ പോവോളം 

കാട്ടംമേട്ടം വ൯കടല് ഇവയില് നടത്തെന്നെ! 

ഞാന്സ്നേഹിച്ചതാം ദുതര്പുഞ്ചിരി വീണ്ടുംകാണും 

ദ 

[1] 

വാ 

ഞാന് പ്രഭാതത്തില്! 

“10 ലല ഡി ൨൦ 1.00" 

ഭയപ്പെടായ്ക്കു നി ധൈയ്യമായിരിക്ക 

ഞാന്തന്നെ ആകുന്ന തവ അന്തികേവന്നതു; 

നിത്യമായ് സ്നേഹിച്ചു നിന്നെ, അതിനാല് ഞാന് 

വാത്സല്യത്തോടെ എ ലേക്കാകര്ഷിച്ചിട്ടന്നു. 

എന്പ്രിയ മക്കളേ അന്പോടെ ശാസിച്ചു 

ശിക്ഷിപ്ചീട്ടന്നഞാ൯ അവര് രക്ഷപ്പെട്ടവാനായ്*, 

നിന്പാപം ഓത്തെന്െറ മുമ്പില് എരിവോടെ 

മാനസാന്തരപ്പെട്ടകില് നിനക്കു ഭാഗ്യമേ! 

ക്ഷിണത്തിന് കട്ടിലില് ഞാന്നിന്നെ താങ്ങുന്നു 

നിന്വ്യാധിയില് കിടക്കയെ ഞാന്വിരിച്ചിട്ടന്നു 

നിന് അകൃത്യങ്ങളെ ഒന്നോടെ മോചിച്ചു 

രോഗങ്ങള് സകലവും ഞാന് സരഖ്യം ആക്കീട്ടന്നു. 

അഗ്നിയില്കൂടെയും നി കടന്നീട്ടമ്പോള് 

നിന്നോടൊരുമിച്ചുസദാ ഞാന്നടന്നീട്ടമേ, 
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ഞെരുക്കച്ചുളയില് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാന് 

നിന്നെ ശോധനചെയ്യപിന് പൊന്നുപോതനീവരും. 

5 നീഎന്നെ സ്നറേഹിക്കില് ഈ എന് പ്രവൃത്തിയെ 

ഇന്നു ഗ്രഹിച്ചീടായ്ക്കില്ലം പിന്നെ അറിയ്യമേ! 
സര്വ്വത്തിലുംസദാ സ്തോത്രം ചെയ്തീട്ടക 

ദൈവത്തെസ്സേഹിക്കുന്നോഷ്ക സര്വവും നന്മയാം. 

മക്ന- 
3] ആദിതാളം 

പല്ലവി 

സിയോന് സഞ്ചാരികളെ! നിങ്ങള് 

ശീഘ്വമുണന്നു കൊള്വിന്! 

സിീയോന്._യാത്രാ--മദ്ധ്യേ-നിങ്ങള് 

എന്തിനുങ്ങിട്ടന്നു? 

ചരണങ്ങള് 

നിദ്രയില്നിന്നുണരാന് നേരം വന്നുകഴിയ്യന്നിതാ 
നിദ്ദാഭാരം.നിങ്ങള്.വിട്ടെ ഴന്നുശോഭിച്ചകൊള്വിന്-- സീയോ 

2 വാര്ഷകാലംകഴിഞ്ഞു മാറിടപ്പോയ് മഴയ്യം പ്രിയരെ! 
പൃഷ്ടുങ്ങളി-താ ഭൂ.മി-മേല് കാണപ്പപെടുന്നുനന്നായ് 1 സീ 

3 പാട്ടപാടുന്നകാലം വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷികൾക്കു 
മാട്ടു.പ്രാവി൯_ശബ്ദും നമ്മുടെ ദേശത്തുകേള്ക്കുന്നിതറ!-_ സ്വീ 

4. അത്തിവൃക്ഷം തളിത്തു തന്െറ പച്ചക്കായ്കള് തരുന്നു 
മന്തി.രിയി_ളങ്കങലകള് സൌരഭ്യം രതൂകിട്ടന്നു_ സീ 

5 എത്രത്തോളമുറങ്ങും നിങ്ങള് ബോധമില്ലാതിനിയ്യം? 
മാത്ൂ.നേര-ത്തിന്നുള് കത്തന് വന്നണഞ്ഞീട്ടമഫൊ!---- സീ 

6 കത്തന്വരുന്നനേരം നിങ്ങള് നിദ്രയിലാകുന്നെങ്കില് 
എത്ത.പരി_താപടമെന്നു ഓത്തു കൊണ്ടിക്ഷണത്തില്---- സീ 

7 വേഗമുണന്നുകൊള്ക സ്വഗ്ഗു സീയോന് തിരുസഭയെ! 
വേഗം-നിയു-ണന്നു-കാണ്മാന് കാത്തിരിക്കുന്നുകത്തന്! സീ 

ദ 
] അറിയാത്തസമാധാനം-കറയാത്തമോദം 

നി 

' പണ്ടനേകര്കണ്ടപോഥെ_കണ്ടേ! ഞാന്ക്രിസ്കതുവില് 
ക്രിസ്തഅല്ലാതെന്നെയാരും തൃപ്ലനാക്കാ ഇപ്പ്പോള് - 
നിത്യസന്തോഷജീവനു ക്രിസ്തുവില് ഞാന് കണ്ടെ! 
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2 പൊട്ടമരവികളില്നീര൪.പൊടനായ്ഞാന്തേടി 

കുടിക്കുവാന് കുനിഞ്ഞപ്പേള്-പൊട്ടിച്ചിരിച്ചവ--- ഷിസ്ത 

3 സുന്ദരനാം നിന്നെകാണ്മാന്-കണ്ണുകള്ക്കായ്കാഴ്ച. 

കൃപയാല്കീട്ടംനാള്വരെ.പാപം എന്൯മോദമായ്..... കിസ്തു 

4 വിശ്വസ്സുനാംനിന്നെവിട്ട-വിശ്രമംതേടിഞാന് 
നീന്നേകടന്നുപോകുമ്പോള്-പിടിച്ചുനിന്സ്സേഹം---- ക്രിസ്തു 

കരുണയ്യ്്രായി അപേക്ഷ 

൭3 ശ്രീരാഗം  ആദിതാംം 
പല്ലവി 

കരുണച്െയ്താനെത്തുതാമസാ ക്രിസ്ത്ോ! 

കഴലിണകൈ തൊഴുന്നേന്... ... 

അനുപല്ലവി 

കരുണാശാലിയാംനിനെറ_കഴലിണയൊഴിഞ്ഞൊരു. 

ശരണമില്പടിയനു_കരുതുമള വിലഖിലജിീവനാഥാ!- 

ചരണങ്ങള് 

പാരിടമതില് ബഹു-ഘോരവൈരികള് നിത്യം. 

പോരിട്ടവതിന്നൊത്തു-നേരിട്ടന്നോരുനേരം, 
നേരിട്ടുമടങ്ങാതെ -പോരിട്ടെതിത്തുനില്ലാന് 

ധിരത്വമുദിപ്പിക്ക-സതതമകമെ പരമനീതിസുയ്യാ!--- 

ധരണിവാസവുമതിന്൯-പെരിയസന്തോഷങ്ങളും 

കരളിലൊരുനേരവും -പിരിയാതിരിക്കിലും ഞാ൯ 
അരിയ പരമ മോക്ഷ-മഹിമയോത്തനുദിനം 

മരുവീട്ടവാനരുള്ക --കനിവുപെരുകിക്കവിയുമേതുദേവ!.--- 

ദുരിതകാരണാല് പല-ജഡരോഗങ്ങള് വദ്ധിച്ചു- 

പെരു കിവന്നെനന്െറ നേരേ.മരണം വന്നണയ്ുമ്പോഗ, 

ഇരവയം പകലും നിന്െറ. തിരുവചനം ധ്യാനിച്ചു 

പരമപദം ചേരുവാന്-കരുണയരുള്ക കരള ലിഞ്ഞുദേവ!-- 

ഉരഗനാഥനാം സാത്താന്൯.പെരിയ കോപത്തോടെന്നില് 

എരിയുമണിതുല്യമായ്-ചൊരിയുമസ്തുജാലങ്ങള്, ൂ 

സൂരലോകാധിപാ! നിന്െറ-കൃപയാലവയൊക്കെയ്ുട 

ഹരമായ്യരുവാന് വരം-തരികസദയമഖിലലോകപാലാ--- 

രു 

(൯൫. 

% ടു ആ 



- 
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പ്രാത്ഥന. 

8൭34 ക്വാല് രൂപകചാപ് 

പരനേ! നിന്൯തിരുമുമ്പില് വരുന്നോരീസമയെ 

ശരിയായ” പ്രാത്ഥനചെയ്താന് കൃപയെത്തന്നരുള്ക! 

ഉരുകിയിന്നടിയാര് നിന്നൊട്ട യോജിച്ചിട്ടവാന്൯ 

രരികനിന്നാത്മാവെ പുതുമാരിപോലെ!--- വത 

ഞരങ്ങി ഞങ്ങളിന്പേക്കായിരന്നിട്ടന്നവനെ! 

വരികിന്നിയടിയാരില് ചൊരികനി൯വരങ്ങള്!..... പരത 

അനുഗ്രഹമുറിയിന്പുട്ടുകള് താനേ തുറപ്പാ൯ 

മനസ്ത്സിന്നേശുവിനോട്ട ലയിപ്പാനായരുള് കു . പര. 

ഉണത്തിക്കും വരമെല്ലാം ക്ഷണതേന്നീടണമേ! 

തുണനീയെന്നിയെവേറില്ലറിഞ്ഞു നല്ലണമേ!--- . പര 

പരമാനന്ദമോദം വന്നകമേ തിങ്ങണമേ! 

പരനാം നിന്നൊടാനന്ദിച്ചിട്ടവാന് നല്ലണമേ[... വര 

ത്തം 

മനുഷ്യന് എനത്തുള്ള? 

൭3൭ ദഭദൈരവി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

ഞങ്ങളില് കത്താവെ! യഫൊ-൨യെ'......... 
ഞങ്ങളിന കത്താവേ. .. ... 

അനുപല്ലവി 

മഗേലാ! നിന്നാമം ഭമി-എഞ്ങുമതിശ്രേഷ്ടം നിന്െറ. 
തിങ്ങിയമഹത്വമാകാ_.ശങ്ങളിയിതേയാക്കി നീ. ഞങ്ങ 
് ചരണങ്ങള് 

മവരിയേയ്യം പകയനേയും.അടക്കുവാന് നിന് 
വൈരികള് നിമിത്തം നാഥാ!,.. .. 
പാരം പൈതങ്ങള് ബാല..ന്മാരെന്നിവര്കളടെ.- 
ചാരുവായില്നിന്നു ബലം ലൂരണമായ് നിമ്രിച്പു നീ__ ഞങ്ങ 
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നിന്നുടെകരാംഗുലികളിന. ക്രിയയാം വാന- 

മണ്ഡലങ്ങളിനു താരങ്ങള്... .... 

എന്നിവനോക്കുമ്പോള് മന -നന്ദനനെ നീയോത്ത്ു കാ_ 

ണുന്നതിനവനെന്തുള്ള? ഉന്നതമഫത്വ ദേവാ! ഞങ്ങ 

വാനദൂതന്മാരേക്കാള ല്പം.ചെറിയോനാക്കി. 

മാനമഹിമകള്കൊണ്ടു നി... .. 

മാനവനെ മുടി ചുട്ടി വാനവരാധിപാ! നിന്െറ 

പാണിയിനക്രിയകളിന്മേടലാനരനെ നാഥനാക്കി--- ഞം 

ആട്ടമാടുകാട്ടമൂഗങ്ങ-ളേയുമാകാശ.- 

ത്തുടെപറക്കും പക്ഷികള്...... 

കൂടി കടലില് കളി. ച്ചോട്ടം മീനങ്ങളേയും 

പാടേ പരനെ! നര.-പ്പാടിന്നടിക്കീഴാക്കി നി ഞെങ്ങ 

നായകാ! നി൯നാമം ഭൃവെങ്ങും_.അതീവമഹഫ - 

നിയമായിരിക്കുന്നു ദേവാ! _.... 

ദേവ! താതസുതാത്മാ.വായ ത്രീയേകയഹോ. 

വയേ! മഹത്വം കരു-ണാലയതനാ! തവാമേന്-- ഞങ്ങ 

“0 ൨൦0, ൦ ൨൦൧ 3൩ ഒളുടെ ഇട 

936 ഇംഗ്ലറീഷ” ഏകതാളം 

ദ ഇന്നെയോളം തൂണച്ചോനേ!, ഇനിയും തുണഷ്ക്കു! 

ഇഹ ദു:ഖേ രക്ഷയും നി ഈ എന് നിതൃഗ്ൃഹം! 

നിന്സിംഹാമനനിഴലില് നിന്ശുദ്ധര് പാക്കുന്നു, 

നിന്ഭൂജംമതിയവക്കു.നിര്ഭയം വസിപ്പാ൯! 

പവ്വൃതങ്ങള് നടുംമുമ്വേ പണ്ടു ഭൃമിയേക്കാള് 

പരനേ! നി അനാദിയായ്-.പാക്കുന്നല്ലോസദാം 

ആയിരംവര്ഷം നിനക്കു ആകുന്നിന്നലേപ്പ്പോല് 

ആദിത്യ്യോദയമുമ്പിലെ -അല്പയാമം. പോലെ. 

നിതൃനദി പോലെ കാലം നിത്യം ത൯ മക്കളെ, 

നിതൃത്വം പുകിപ്പിക്കുന്ന_നിദ്രപോലെയത്രെ! 

'ഇന്നെയോളം തൃൂണച്ചോനേ! ഇനിയും തുണയ്ത്കു; 

ഇഹം വിട്ടപിരിയുമ്പോൾ ഈ എന നിതൃഗുഹം, 
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രക്ഷിതാവിനെറ വിളി. 

കിം! ന ടഠഡി, 1 പട ൩൨൦ 1.00”. 

൭37 ജംഗ്ലീഷ , ഏക്താളം 

കേള്ക്ക എനെറ ആത്മാവേ!) 4 നിന്നെ എനെറ മഹത്വം 

യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു വേഗത്തില് ഞാന് കാണിക്ക 

ചോദിക്കുന്നു ഫേ പാപി! എന്നാല് ആയതിന് മുന്പേ 

സ്നേഹിക്കുന്നോ നീ എന്നെ? നിന്നെ ശുദ്ധി ആക്കണം. 

ആദിയിങ്കല് ഞാന് തന്നെ ക് എന് സിംഹാസനത്തി൯ മേ 

തിരഞ്ഞെട്ടത്തു നിന്നെ വേഗത്തില് നി ഇരിക്കും 

ആദ്യം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഞാന് വീണ്ടെട്ടത്ത പാപ്പി! 

പിന്നെ നിന്നെ രക്ഷിച്ചു. സ്നേഹിച്ചീട്ടന്നോ എന്നെ? 

പെററതള്ള കുഞ്ഞിനെ । € എനെഠസ്നേഫം കത്താവേ! 

മറക്കുന്നതെങ്ങനെ? ഏതുമില്ല എങ്കിലും 

അവള് മറന്നീടിലും കൃപയാലതിനെ നീ 

നിന്നെ എന്നും ഞാന് ഓാക്കും. വദ്ധിപ്പിക്കുമാറാക. 

കഷ്ടാനുഭവം. 

/1൦ബ ടെ 1൨൦ ഡഠഥഠ7നഡധട ന൩ഠടട് 

538 1. 4, 
] മഹത്ചയപ്രഭു മരിച്ച- 

ആശ്ചയ്യ ക്രൂശില് നോക്കി ഞാന്, 

ഈല്ലേവക ലാഭ ഡംഭങ്ങള് 

നഷ്ടം, നിന്ദ്യം എന്നെണ്ണുന്നേന്, 

2 പ്രശസേ ഒന്നു മാത്രമേ 

ക്രിസ്തേശവില് മൃത്യ തന്നെ, 

ചിററിമ്പകായ്യം സര്വ്വവും 

തനരക്തത്തിനായ്വിട്ടന്നേന്. 
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൭ 

3 തൃക്കാല്കരം ശിര 

പലവകഗീതങ്ങള് 

സ്സ്റില്നിന്നു്* 

ഒഴുകന്നേ സ്നേഹം ദൃ: ഖം! 
ഇവയിന ബന്ധം അത്ഭുതം 
മുള്മുടിയോ അതിശ്രേഷ്ഠം! 

4 പ്രപഞ്ചം ആകെ നേടി ഞാന് 
തൃജിക്കില്ലം മതിയാകാ! 
ഈ ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്നു ഞാന് 
എന്നേ മുററും നല്ലിടണം. 

ക്രിസ്തുവും സഭയും. 

1൦ ന്൨ധ൦ണ്ട ൦0൩൦ 10൩0൭0൦൩. 

3 
സഭസയ്ക്കേകാടിസ്ഥാനം 

തന്കാന്തനാം ക്രിസ്തു 

വെള്ളം വചനം മുലം 

അവള് പുതുസ്ൃഷ്ടി. 

അവളെ വേള്ക്കാന് വാനം 

വെടിഞ്ഞു താന് തേടി, 

തന്രക്തം ചൊരിഞ്ഞതാല് 

ജീവന് അവള് നേടി. 

നാനാജാതിക്കാരെന്നാല് ,. . 

ഒന്നവര് ഈ ഭൃമൌ, 

നീട്ടൊന്നത്രെ രക്ഷഷ്ണ്ു 

കത്മന്വിശ്വാസവും. 

മുനനം, സ്തൃതി ഒന്നു 

വിശുദ്ധഭോജനം, 

ഏകാശ അവര് വാക്ക് 

കപയാല് നിറഞ്ഞു. 

ലോകക്കാശ്ചയ്യം,നിന്ദ, 

പിഡ, ഞെരുക്കവും. 

നിശു,.ഇടത്തുടാലും 

ഭിന്നിച്ചു കാങ്കയാല് 

ശുദ്ധര് നോക്കി കരയും 

 എത്രനാള്ക്കീവിധം?് 

വേഗം വ്യാകുലംമാറും 

വരും നിത്യാനന്ദം! 

പോരാട്ടം സങ്കടങ്ങള് 

പ്രയത്നം ഇരിക്കെ, 

വാഞ്ചിക്കുന്നുണ്ടിസഭ 

പൂര്ണ്ണ ശാന്തതയൊ 

. കാത്തിരിക്കും മഹത്വം 

ദര്ശിക്കും നാള്വരെ 

ജയം കൊള്ളം മാ സ്സ 

' ആശ്വസിക്കുംവരെ. 

ഭൃവില് ത്രിയേകനോട്ട 

സംസഗ്ഗം സഭസ്റ്ു, 

ജയിച്ച ശുദ്ധരോട്ട 

രഹസ്യ കൂട്ടായ്മ, 

ഹാ ശുദ്ധര്, ഭാഗ്യവാന്മാ൪ 

ഞങ്ങളും അവറ പോല് 

സ്വഗ്ഗേ താഴ മയായഷ്ക്കാസം-. 

ചെയ്യാന് അരുള് കത്താ 

ത്ത ണി നിനി 
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പ്രതിഷ്ഠ 

40 “14൦, 1 10൦ 11൧൦ 

1] എന് യേശു എന്പ്രിയന് എനിക്കുള്ളോന് നീ 

നിന്പേക്കു വെടിയ്യന്നു പാപോല്ലാസ്ം 

എന് കാരുണ്യ വീണ്ടെടുപ്പു രക്ഷ നീ 

എപ്പോള് സ്നേഫിച്ചോ (ഞാന്) ആയതിപ്പോള്തന്നെ. 

2 ഞാന് സ്നേഹിക്കുന്നു നി മുന് സ്നേഹിച്ചെന്നെ 

എന് മോചനം വാങ്ങി നീ കാല്വറിയില് 
ഞാന് സ്നേഹിക്കുന്നു മുള്മുടി ഏററതാല് 

എപ്പ്പോള് സ്നറേഹിച്ചോ (ഞാന്) ആയതിപ്പോള് തന്നെ. 

3 ഞാന് സ്നേഹിക്കും ജീവമരണങ്ങളില് 

ഞാന് ജിവിക്കുംനാള് എന്നും വാത്ത നിന്നെ 

എന്ഗാനം അന്ത്യവായു പോകുമ്പോഴ്ചം 

എപ്പോള് സ്നേഹിച്ചോ (ഞാ൯) ആയതിപ്പോള്തന്നെ; 

4 അനന്തപ്രമോദമോടെ സ്വഗ്ലത്തില് 

വണങ്ങിക്കൊണ്ടാട്ടം നിന്നെ എന്നേക്കും 

ഞാന് പാടീട്ടം മിന്നുംമുടി വച്ചങ്ങു 

എപ്പോള് സ്നേഹിച്ചോ (ഞാന്) ആയതിപ്പോള്തന്നെ. 

ച ഹാല... 

2൭.1 ദിവ്യനടത്തിപ്പ' 

'ധഡിഠിം ന൦ 0 11൧0 ഇല [ലഹ് 
൫. 7.8. 7.8. 7. 

! നിത്യനായ യഫോവായേ, ലോകവന്കാട്ടില് കൂടെ 
ബലഫിീനന് ആയ ഏന്നെ നടത്തി താങ്ങേണമേ 

സ്വഗ്ലൂഅപ്പം സ്വഗ്ഗഅപ്പും എനിക്കു തരേണമേ, 

2 നിത്ൃപ്പാറ തുരന്നിട്ട്, ജീവജലം നല്ലക 

അഗ്നിമേഘത്തുണുകൊണ്ടു പാതനന്നായ് കാണിക്കു 
വലവാനേ! ബലവാനേ! രക്ഷ നീ ആകേണമേ, 



408 പലവക ഗീതങ്ങള് 

യ റ 3 യോദ്ദാനെ ഞാ൯ കടക്കുമ്പോള് ഭയം എല്ലാം മാററുക 

മുത്യവിനെ ജയിച്ചോനേ! കനാനില് കൈക്കൊള്ളക 

നിന്നെ മാത്രം നിന്നെ മാത്രം ഞാന് എന്നേക്കും സ്തൃതിക്കും. 

൧4.2 സേവ. 

145 1 ഇഠ ൩1 -1൨൭൩ഠ0൦0. 

വ വെറുംകയ്യായ് ഞാന് ചെല്ലുമോ? രക്ഷകന് സന്നിധിയില് 

ഒററനാളിന് സേവപോലും കാഴ്ചവെക്കാതെമുമ്പില് 

വെറുംകയ്യായ് ഞാന് ചെല്ലമോ രക്ഷകന് മുമ്പില് നില്ലാന: 

ഒരു ദേഹിപോലമില്ലാതെങ്ങനെ വണങ്ങും ഞാന്? 

ഉ രക്ഷകന് വീണ്ടെട്ടത്തതാല് മൃത്യവെ ഭയമില്ല 

വെറുംകയ്യായ് തന്നെക്കാണ്മാന് ഉണ്ടെനിക്കേററം ഭയ വെറു 

.3 പാപം ചെയ്ത നാള്കഴിച്ചതു ഉദ്ധരിച്ചീടാമെങ്കില് 

രക്ഷകന് പാദത്തില് കാഴ്ചവെച്ചുപയോഗിച്ചീടാടേ. വെറു. 

4. ശുദ്ധരേ വേഗമുണന്നു പകല്നേരം യത്തിപ്പിന്! 

രാത്രിവരും മുമ്പേതന്നെ ആത്മനേട്ടം ചെയ്തീടി൯--- വെറ 

ടം... ഞ്ജ. 

544 സമാധാനം. 

പടപ്പ് 3൩ ൨൦ മണ ല് ടട 

ണം 
1, യേശുകയില് മാ സൈരം രുന്മാവ്വിലെ൯ ക്ഷേമം 

തന്സ്നേഹത്തണലിലെന് ദേഹിമേവും സ്വസ്ഥം. 

ദുതസ്വരം വീശുന്നു തേഴോവിഥിയുടെ 

പളുങ്കുകടലിന്മേര ഇന്പശഗീതമോടെം 

യേശൃക്യില്മാ സ്വൈരം തന്മാധ്ധിലെന്ക്ഷേമം 

തന്സ്നേഹത്തണലിലെന ദേഹിമേവും സ്വസ്ഥം. 

ലം യേശ്ുകയ്യില് മാ സ്വൈര ആകലവിഹീനം 

ലോകപരിക്ഷ, പാപം ദോഹിച്ചീടാനൂനംം 
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ദുഃഖത്തിന് വരള്ചയ്യം, സംശയം ഭയവും, 

നീങ്ങി സുഖമണയ്യും സ്വാതന്ത്ര്യം മോദവും--- യേ 

3 പ്രേമസങ്കേതം യേശു എ൯പേക്കുയിര്വിട്ട; 

പുവ്വിക പാറമേലെന സ്ഥാനം നല്ലറപ്പു, 

ക്ധാന്തിയില് ഞാന് നില്ലടട്ട രാത്രികഴിവോരും, 

പ്രഭാതശോഭ സ്വരണ്ണ-തിരൃത്തുദിപ്പോള യേഗ്ശു 

൧44 വിശ്വാസം 

അ മഠ ഒട1്ണഠി (ഠ ഠ്” 

എന്നാഥനെ ഏററുചൊല്വാന് ലജ്ജിക്കയില്ല ഞാന് 
തന്ക്രൂഗി൯പം വാക് തേജസ്സും ചൊല്ലിക്കിത്തിക്കും ഞാന്. 

ൂശിങ്കല് മശ്രൂശിങ്കല് സല്പ്ര പാശം കണ്ടേന്, 
എന്൯മനോഭാരവും നീങ്ങിപ്പോയ്, 
വിശ്വാസത്താല് കിട്ടി കാഴ്ചയുമപ്പോള്, 
സന്തതം ഞാന് ഭാഗ്യവാന് തനെ! 

യേഥ നാമം ഞാന് അറിയും അതൊന്നെന് ആശയം 
വരാ൯ നിരാശ ലജ്ജകള് താന് സമ്മതിച്ചിടാ... ശ്ൂശിങക്കരു 
തന്നെപ്പോതു ത൯വാക്കു സ്ഥിരം ഞാന് ഏല്ലിച്ചതിനെ 
നന്നായ്വിധി നാള്വരെ താ൯ഭദ്രമായ് സൂക്ഷിക്ഷം-. ശ്ശൂശിങ്കല് 
പിതാമുമ്പിലിപ്പാപിയെ അന്നാര് താ൯ ഏററിട്ടം 
പൃതുശാലേമിത എനിക്കും സ്ഥാനം കല്ലിച്ചിട്ടം--- ശ്രുശിങ്കല്. 

ഷക... 

൭45 പ്രാത്ഥന ചാപ് 
1] നിന്നോട് ാത്ഥിപ്പാന് പ്രീയ പിതാവേ 
വന നീന മക്കളെ ചെവിക്കൊണ്ടീടേണം. 

2 യേശുവിന് വാമത്തില് വന്നിതാ ഞങ്ങള് 
ആശിഷം തരികനില് വാശത്ത പോലെ, 
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3 പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സഹായത്തെ നല്കി, 
ശരിയായി പ്രാര്ത്ഥിപ്പാനഭ്യസിപ്പിക്ക. 

4 ലോകത്തിന് ചിന്തകള് ലേശമില്ലാത്ത 
ഏകമാം മാനസം തന്നരുമള ണം. 

ട് ചോദിപ്പി൯ നല്ലം ഞാനെന്ന നിന് വാക്കില് 
മോദമോടാശ്രയം വച്ചു നിന് മക്കള് 

6 എണ്ണമില്ലാത്ത നിന് കൃപകള്ക്കായി 
നന്ദിയും സ്ന്ോത്രവുമെന്നേക്കുമാമ്മേന്. 

ആശ്വാസം. 

346 ഹിന്ദി ഹഎുകതാളം 
പല്ലവി 

മഹിമയെഴം പരമേശാ) -പാഹിമാം യേശുമഫേശാ! 

ചരണങ്ങള് 

1 നിസ്തുല സ്നേഹ സാഗരമേ! ഹാ! 

പ്രസ്ധാവ്യമേ തിരുനാമം. ക്രിസ്ത്റോ! നിതാന് എന്വിശ്രാമേ മഹി 

2 കാര്മുകില് ഭീകര -മായ് വരുന്നേരം, 

കാണ്മതോ നിയമത്തിന്വില്ലൊ-ന്നായതില്തീരുമെന്ഭാരം- മഹ" 

നിന്മുഖകാന്തീയെ൯ മ്ലാനതനിക്കും, (൧൭ 

നിന്മധുരാമുത വചനം-ഖിന്നതയാകവെ പോക്കും... മഹി 

4. സംഗതിയില്ലിള -കീട്ടവാ൯ സ്നേഹ 

ച്ചങ്ങലയാല് തിരുമാറോ-ടെന്നെയിണച്ചതുമൂലം-- മഹി 

ട് ഗ്രൂശിലെ രക്തമെന് ജീവന്നാധാരമേ 

നാശലോകം വെടിഞ്ഞോടാ൯ -ആ ശയോടേശ്ുതുവേ നേടാം--- മഹി 

€ പളങ്കകടല്തീര-ത്തിരുന്നു ഞാനെനെറ 

കള കകമറേറശൂ വേ കാണും വിളങ്ങും വിശ്വാസത്താലോട്ടം.-- മഹ 

ഴ സ്ലോ 
24.7 പഹിന്തസ്ഥാന് ഏകതാള: 

പല്ലവി 

മഹാത്ഭളതമേ കാല്വറിയില് കാണുന്ന സ്നേഹം! 

മഹോന്നതന് .വഹഫിച്ചിട്ടന്നു ലോകത്തിനപാപ്പം. 

സവ്വലോകത്തിന് ശാപം നം 



പലവകഗീതങ്ങള് 4()5 

ചരണങ്ങള് 

ആദിയുഗങ്ങള്തുടസ്സം ആയതിന് മുമ്പേ... ... 

ആദിപ! പാപികളെ ഓത്തനി൯ അന്പേ) 

ആശ്രയമതാണെനിക്കുള്ളാശയിന്കൂമ്പേ! - 
ദിവ്യ -കാരുണൃക്കാമ്പേ!---മഫഹാ 

വേദനപ്പെട്ടം മനുജനായവതാരം 

മേദുരമനോഹരം നി ചെയ്തതിന്സാരം; 

ആരറിയ്യന്നതിശയമേ നിന്നു൨കാരം- 

തവ-സ്നേഹമപപാരം1--- മഫാ 

തിരുസഭയെ തന്നിണത്താല് വാങ്ങുകയെന്നോ? 

തിരുഹിതത്തി൯ നിര്ണ്ണയങ്ങളീവിധമെന്നോ? 

തിരുഹൃദയം ഏഴകള്ക്കായ് തകരുകയെന്നോ?- 

ദൈവം..-കൈവിട്ടകെന്നോ?._. മഹാ 

സ്വഗ്ഗസഖമണുവോള വൃമനുദവമാക്കാന് 

യോഗ്ൃതയില്ലഗതിയെനിക്കല്ലവുമോക്കില്; 

ഭാഗ്യവശാല് പാപിയാം ഞാന് രക്ഷിതനായി! 
ശാപ._ ശിക്ഷകള് പോയി! തഹാ 

സ്നേഹം 

൭4.3 ഹിന്ദുസ്ഥാന് ഏകതാളം 
1 സ്നേഹമാം താതാ! സ്വഗ്ഗീയനാഥ! 

“അഹമഫഹ""മായവനേ! യഹോവേ! 

ഇഹപര പാലകനേ!....,. 

ബഹുലമാം കൃപയാല്്തിരുഹിതമതിനാല് 

മഹിതലേ സൃതനെത്തന്ന ദേവേശാ!_തവപദം കുമ്പിട്ടനേന് 

ആദിമ മനുഷ്യന് പാപം ചെയ്തതിനാല് 
മേദിനിയില് വസിക്കും മനുജര് 
യാതനപ്പെട്ടിതു ഹാ!......... 
പാതകം നീക്കാന് പാതകര് കയ്യാല് 
വേദന ഏറെറാരു യേശുൂദേവാ!.... ... തവ: 
പാപവിഫീനന് നീതിമാനായോന് 

പാപിയെപ്പോല് മഹാശിക്ഷയേററു, 
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വാപിയെ ശുദ്ധനാക്കാന്........ 

വവാവത്തിന് ഭാരം ദേഫത്തിലേററ. 

പാപിയിന രക്ഷകനായ നാഥാ... ... ത൨ 

സ്വന്തജനത്താര തള്ളപ്പെട്ടയ്യോ! 
അന്തമില്ലാത്തതാം സ്നേഹഹൃദയം 

വെത്തുനിറിട്ടന്നിതാ! ... ... 

സ്വന്തമനസ്സാ ക്രൂശിന്പേല്തുങ്ങി 

ചിന്തിത്തന് തിരുനിണംപാപികള്ക്കായ് . , .... ത ൨ 

പ്രാണനാഥാ! നീ പ്രാണനെത്തന്നു 
ക്ഷോണിയേ വിഭണ്ടട്ടത്ത മാസ്ത്റേഹം 

കാണുന്നു ദോഷിയാംഞാന്!....... 
താണുവണങ്ങി നമിച്ചിട്ടന്നടിയാന് 

പാണിയില് താങ്ങണമേ കൃപാലോ!........ തവ 
ടട 

[1൦1 ൮ ൨0൩൦ ല്ല്ബച്പി? 

൭4൭49 റ്ലുകതാളുഃ 

നിത്ൃയവിടൊന്നുണ്ഞതു...ശോഭസുന്ദരം 

തത്രസ്വഗ്ഗഭാഗ്യടേമുടപ്പെടാ രാവാല് 

വസ്ത്ശുദ്ധരാം ദൂുത൪.പാട്ടം സിംഹാസനമുന് 

എന്നു നിന്നെ ഞാന് കാണും? സുന്ദരമന്ദിരമേ!.... ... 

സുന്ദരവിടേ!... ...ശോഭിതവിടേ! . , ... 

യേശുവിന് നല് വിടേ! ...ശോഭമന്ദിരമേ!.... 

നിത്യം ആ മന്ദിരത്തില് - പുഷ്ണ്ങ്ങളുണ്ടേ! 

സ്ന്ോത്രം പാടി ബാലര്൪ -യേശുവിന് നാമത്തില് 

സിംഫോസനം ചുററുമായ്-നിത്യം സ്തൂതി മുഴക്കും 

എന്നു നിന്നെ ഞാന് കാണും? സുന്ദര മന്ദിരമേ!......... 

സുന്ദരവിടേ[....... 

രക്ഷിതര് കൂട്ടത്തില് ഞാന്-സ്വഗ്ഗത്തില് ചേരും 

ക്രിസ്തരക്ഷ, എന്നില്-മുത്യ ഭയമില്ല! 

വേഗം നിന്നെ ഞാന് കാണും_ശോഭ!. സിംഹാസനത്തില്. 

അന്നു നിന്നെ ഞാന് കാണും-സുന്ദര മന്ദിരമേ?.... .. 

സുന്ദരവിടേ!..ം....ംം 



൭90 
എനിക്കായ് ചിന്തി നിന് രക്ത -ജല്ലിതല്പാതൊരുന്യായവും 

മി 

പ്രതിഷ്ട ലി 

'41ടടധട ഒട | ചത് 

ഇപ്പോഴ്ചം നിന് വിളിഓത്തു-ദേവാട്ടിന്കുട്ടീ വരുന്നേ൯ന്! 

വിവിധസംശയങ്ങളാല് വിചാരപോരാട്ടങ്ങളാല് 

വിപത്തില് അകപ്പെട്ടു ഞാന് ദേവാട്ടിന് കുട്ടീ വരുന്നേന്! 

ദാരിദ്ര്യാരിഷ്ടന് കുരുടന് -ധനസൌയഖ്യങ്ങള് കാഴ്ചയും 

ദാനമായ്നിങ്കല്ലഭിപ്പാന്-ദേവാട്ടിന്കുട്ടീ വരുന്നേന്! 

4 എന്നെ നീ കൈക്കൊണ്ടിട്ടമേ.എന്പ്പിഴ പോക്കി രക്ഷിക്കും 

എന്നല്ലോ നിന് വാശത്തവൃടേദേവാട്ടി൯കുട്ടി വരുന്നേ൯! 

അഗോചരമാം നിന്സ്നേഹടേഅഗാധപ്രയാസ തിത്തു - 

അയ്യോ! നിന്െറ നിനേറതാവാന് ദ്ദവാട്ടി൯കുട്ടീ വരുന്നേന്! 

ആ സ്വൈരംസ്നേഫത്തിന് നീളം - ആഴംഉയരം വീതിയും 

ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞങ്ങോക്കുവാന് -ദേവാട്ടിന്കുട്ടീ വരുന്നേന്! 

ടം ൫ 

൭൧] ഫിന്തുസ്ഥാ൯ വഏൂകതാള - 

പല്ലവി 

ആശ്രിതവത്സലനേശു മഹേശനെ! 

ശാശ്വതമേ തിരുനാമാ 

1 നിന്മുഖകാന്തി എന്നില് നി ചിന്തി 

കന്മഷമാകെയകററിയെന് നായകാ! 

നന്മവള ത്തണമെന്നും___ ആര്യ 

2 പാവനഹ്ൃദയം ഏകുകസദയം 

,കേവലം ലോകസുഖങ്ങള് വെടിഞ്ഞുഞാന്൯ന് 

താവകത്ൃപ്പാദം ചേരാന് .. ആശ്ര. 

3 അപകടം നിറയുമീ ജീവിതമരുവില് 
ആകുലമില്ലനിന് നന്മയെഴുമരികില് 
അഗതികള്ക്കാശ്രയം തരുകില്--- ആശ്ര 



408 

ക്ഷണികമാണുലകി൯ മഹിമകള റികില് 

അനുദിനം നിന പദതാരിണ തിരയയുകില് 

.അനന്തസത്തോഷമുണ്ടൊട്ടവില്--- 

. വരുന്നു ഞാന് തനിയേ എനിക്കുനി മതിയേ! 

കരുണയിന് കാതലേ വെടിയരുതഗതിയേ 

തിരുകൃപതരണമെന്പതിയേ!._ 

ട്ടേ 
രക്ഷകനേശുവേ! നി പോകുമിടമെല്ലാം 
പക്ഷമാന്നനുഗമിച്ചിട്ടം ഞാനും....നാഥാ! 

ലജ്ജകഷ്ടതകള് തന് താഴ്വാരങ്ങളില് ഞാന് 

പിന്തുടന്നീട്ടം തവ പാദങ്ങളെ | 
കത്തിഎരിഞ്ഞുയരുമഗ്നിമദ്ധ്യത്തിലും 

അത്തല്കൂടാതെ നിങ്കലെത്തീട്ടമേ--നാഥാ! 

നി നടത്തിട്ടം വഴിതന്നിലന്ധതയ്യം 

ദീനവും.ലേശവുമെനിക്കേശുകില്ലേ-_നാഥാ! 

നി മരുഭൂവില് നടക്കുസാകിലീ ഞാനും 

ആ മരുഭൂവഴിയെ സഞ്ചരിക്കും. : 

വിഷ്ടപത്തിങ്കലെനിക്കിഷ്ടമായുള്ളവ 

നഷ്ടമായാലും നിന്നെ വിട്ടപോകാ---നാഥാ! 

ആരെല്ലാമെന്നെ വെടിഞ്ഞാലുമെന്രക്ഷക൯ 

നേരോടാജിവനാന്തം കാത്തീട്ടമേ!---നൂനം, 

യേശൂ നല്ലവ൯-എന്യേശു നല്ലവന്-അതെ 

സംശയമില്ലേതുമെന്െറ---യേത്തുനല്ലവന്! 

തന്കരുണയോ..----എന്നേക്കുമുള്ളതാം നിത്യം 

തന്കഴല് എനിക്ക ഭയം-യേശുനല്ലവ൯) 

ഇല്ലതനിക്കു. തുല്യനാരുമേ-ഭൂവി- 

വല്ലഭന് മഹേശനെന്െറ--യേതുനല്ലവന്! 

: നല്ലഇടയന്_.ഇല്ലചഞ്ചലം--തനന്െറ - 

ചൊല്ലെനിക്കു മാധുയ്യമെന് _യേശു നല്ലവന്! 

ആദിതാള 
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ട് ഇന്നലേം ഇന്നും-എന്നേക്കുമവ൯താന്൯-സദാ 

ഒന്നുപോലിരിക്കുന്നവന്-യേശുനല്ലവന്൯! 

നി കഷ്ടതകളില്_ആശ്വാസമേകുവാന്.-.എനി- 
ക്കേററം അടുത്ത തുണയാംയേശുനല്ലവന്! 

7 യേശുനല്ലവന്_എന്നാസ്വദിച്ചവര-തന്നില്! 

ആശ്രയിക്കും മേല്ലുമേല്-എന് യേശു നല്ലവന്! 

8 നന്ദിയോട്ടഞാന് -എന്നാളമവനെ-അഭി- 
വന്ദനം ച്ചെയ്യം നിരന്തരം-യേശ നല്ലവന്! 

൭84 “5൦ ൨൦ ദ്ധി സ്പ 

1 സേനാപതിയിന് ശബ്ദം കേൾക്കുവിന്! 

വന്നൊരുങ്ങുവിന് പോരിന്നായ് 

പ ക്രിസ്തൃനാമത്തില് കൊടിയേററുവി൯ 

സവ്യൃജാതികളിന് രക്ഷയ്ക്കായ് | 

വിരര്, ധീര രായി കൊടിക്കീഴില് 

കൂടി൯ന ഈതിന് വെള്ളിക്കാഹളം, 

സൈന്യ നാഥന് യൃദയിലെ സിഹേം; 

ഹല്ലെലുയ്യാ!) ജയം നിശ്ചയംം 

0 ലോകയുദ്ധ ങ്ങളാല് അശുദ്ധങ്ങള് 

രക്തപാതകം ഏററുന്നു. 

നാമോ കൊല്ലവാ നല്ല രക്ഷിപ്പാന് 

ക്രിസ്തന് പോരിനോട്ട ചേരുന്നു... വീര 

8 അന്ധകാരത്തിന് ബന്ധം വെട്ടുവി൯ 

സുവിശേഷത്തില് വാളിനാല് 

വായ്യം ജ്ഞാനവും കുത്തന് അരുളം 

ശക്തരാക്കും തന്നാത്മാവിനാല്--- വീര. 

4 ലജ്ജിക്കാതെ നാം ദൈവശക്കിയാം 

ശുശി൯ന്വചനം ഘോഷിക്കാം 

കഷ്ടങ്ങളിലും നഷ്ടങ്ങളിലും 

ദീഷ്ടക്കേടിലും സന്തോഷിക്കാ൦-- വിര 
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ട് ക്രിസ്തന് സ്നേഹവും തന് സൌമൃതയ്യം 

എല്ലാ യിടത്തും കാക്കുവാന് 

ഒദൈവ ശാസന ജീവ വാസന 
ദു നിവാസികള്ക്കായീട്ടവാന്--- വിര 

ദെവം സ്വഗ്ലഗത്തില് പോലെ ഭൂമിയില് 
എല്ലാ സൃഷ്ടിമേല് വാഴേണം 

പാപ പാശങ്ങള് ശാപക്കലേശങ്ങള് റ്റി 
എല്ലാം പുത്രനമൂലം മാറേണം-- വീര 

മരണംവരെ നാം വിശ്വസ്തരാം 

ദാസ രാകണം ഭൂമിയില് 

സത്യ മാനവും നിത്യ സ്ഥാനവും 

പിന്നെ പ്രാപിക്കും നാം സ്വഗ്ലത്തില്--- വീര. 

3൭ ആദിതാളദ 
വല്ലവി 

അകത്തും പുറത്തും വേദനയോട്ട 

കുരിശില് ൦... _ തൂങ്ങി 

അടിയാനെ രക്ഷിച്ച ക്രിസ്ത്ോ! 

നിനക്കെന്നും സ്നോത്രം. 

ചരണങ്ങള് 

1 മഫിമയയള്ള സ്വഗ്ഗം വീട്ടു 

താണുവന്നോനേ- പാപ- 
വലയിലടിയാന് കട്ടങ്ങി 

നശിച്ചുപോയേനെ_. എന്നാല്-- “ ആമ 

2 സുര്ൃയനേക്കാള് ശോഭവാനേ! 

ജുഡം ധരിച്ചോനേ...... മഹാ 

ദോഷകഷ്യം പിടിച്ചടിയാന് 

മരിച്ചുപോയേനെ- എന്നാല്. | ത്ത 

3 കോടിദൂത സേവവിട്ട റ 

തനിച്ചുവന്നോനേ- പേയിന്- 
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കൂടെ നടന്നടിയാ൯ പട്ട 

കുഴിയില് വിണേനേ- എന്നാല്... അ. 
4 ഖെറുബ്ബകള് മേലെഴുന്നവന് നീ 

 നടകൊണ്ടെന്നാലോ. കാട്ട 

കയറി ഞാന് മാ കദ്രൂരസാത്താ. 

ന്നിരയായ്ത്കിന്നേ മന. എന്നാല്.---- ആ 

ട് മുള്മുടി ശിരസി ധരി- 

ച്ചോരു പചൊന്നീശോ!- തിരു 

മുഖത്തി൯ന് മുന് ഞാന് വീണ 

നമസ്ത്രാരം ചെയ്യുനണേന്._. സ്വാമി! അ. 

€ വന്൯കുരിശു തോളില് ഏറേറാ- 
നേ നമസ്ത്രാരം! - മണ്ണില്. 

മറിഞ്ഞു വിണു ചതഞ്ഞ 

മുട്ടോത്തും നമയ്കരാരം - സ്വാമീ! ആ. 

7 ആണിതുളപ്പാന് തൃക്കൈക- 
ളെ വിടത്തോനേ! - തിരു 
അരുമയ്യള്ള പാദേ വീണു 

ബഫഹുനമയ്ത്രാരം- സ്വാമീ... ആ, 

6 വിരിഞ്ഞു പൊട്ടി കുരുതി ചിന്താന് 
ഹൃദയം തുറന്നതാല്. ബഹു - 
വിനയനമസ്ത്രാരം രക്ഷ.. 

ചെയ്ത കത്താവേ! സ്വാമ!---- ആ. 

യം 

൭൭6 ദൈരവി ആദിതാളം. 
പല്ലവി 

യേശുവേ! ഈ സഭമേല് ആശവന്നാശിഷം താ- ബഹു. 
ആശയോടി-ദാസര് ചെയ്തും യാചന കേള്ക്കുണ്ടമേ!..... യേഗശ്രു 
നിന്തിരു വാകൃമെങ്ങും നല് വെളിവു കാട്ടിട്ടന്നു 
സന്തതം കേള്പ്പുവക്കും സംരക്ഷണവ്യമതായ്.പിന്നെ 
എന്തുകൊണ്ടു പാപശീലം ഞങ്ങളില്നീക്കമില്ല?- മന്യേശു 
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നിന്നുടെ പാടടകളെ നീ നിനച്ചെങ്ങളുടെ. 
മന്നവാ! കേട്ടകളെ മായിച്ചരുള ണമേ!-തൃക്കണ്. 
ഒന്നുകൂടെ നോക്കുമാകില് ഉയിര്൪ഗുണരാം ഞങ്ങള് ഡ്യൂ 

വാപമോ അല്ല നിന്െറ ബലിയതു താന് വലിപ്പം! 

കോപമോ അല്ല നിന്െറ ഗുണം കൃപതാന് വലിപ്പം!-മന... 

സ്താപമുള്ള രക്ഷാകരാ! തത്ളരുതെങ്ങളെ നീ യേശൂ 

താതനും ഞങ്ങളുടെ തായ്യം നീയല്ലയോ? 

വേദവും ഞങ്ങളുടെ ബോധവും അങ്ങനെ താന്. -ഇപ്പപോള് - 

മോദമായ് ന താതന് മുമ്പില് വാദിച്ചരുള് തരിക! _ യേശ്മു 

മക്കളാം ഞങ്ങളിന്നു മധുരമോടേ കൂവി [ 

തക്കമേ നിന്നു നിന്െറ ശരണം തേട്ടകയാല്__ ഇനി 

ഇക്കരെ നിന്നക്കരയി-ലെത്തുവോളം തുണഷ്ക്കു--- യേശു 

൭൭7 ഏുകതാളം 

“ഡല്. 1൨0൧ ൨ 273൭ 

0. 1.. 10. 
പ്രാത്ഥനയിന് നല് നേരമേ, ലോകുചിന്തകള കററി 

എന്നാഗ്രഹാവശ്യങ്ങളെ പിതാമുന്പില് കേള്പ്പിക്കും നി 

ആപരല്ദുഃഖകാലങ്ങളില് ആശ്വാസം കണ്ടതും ആത്മാ- 

പേക്കണിയില് വിഴാഞ്ഞതുംഇന്൯പസഖി! നിന്നാല്തന്നെ. 

പ്രാത്ഥനയിന് നല് നേരമേ, കാത്തിട്ടന്നാത്മാവേവാക്ണാന് 

നിത്യം കാത്തിരിപ്പോന്മുമ്പില് എത്തിക്കുമെന്നാഗ്രഹം നി 

തന്മൃഖം തേടി വചനം വിശ്വസിപ്പാന് താ൯ ചൊന്നതാഅ 

തന്നില് മുററുമാശ്രയിച്ചു നിന്നെ കാപ്പാ൯നല്നേരമേ. 

പ്രാത്ഥനയിന് നതനേരമേ പിസ്ഗാമേല് നിന്നെന്വിടിനെ: 

നോക്കി ഞാന് പറക്കുംവരെ താ നിന്നാശ്വാസപ്പങ്കിനെ 

ഇജ്ജഡവസ്തം വിട്ടു ഞാന് ലാക്കിന്നായ് പറന്നുയന്നു 

വാനം കടക്കുമ്പോൾ നിന്നെ വിട്ടപോകും നല് നേരമേ. 

ചര്പ്ക്.൦. 
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[ടേധട, 11൨൦ ഗണ ൨൧൧൨ ല് 11൨൦൦: 
മൃദു 0. 10. 

1 യേശുവെധ്യാനിക്കുമ്പോള് ഞാന്-സന്തുഷ്ടമാനസന് 
ഏററവും ആനന്ദം അവന് എത്രമനോഫരന്. 

2 ഹൃദയം അതിന്നീവണ്ണം മാധ്യം. ഏറുന്ന 

യാതൊരുനാമമില്ല സ്വര൪_ഭൂതലങ്ങളിലും. 

3 പ്രിയം ഏറുന്നനാമമേ, ഈയയലകില് വന്നു 
സ്വന്തം രക്തം അതാലെന്നെ വിണ്ടരുമനാഥന്,. 

4 സൌരഭ്ൃമുള്ള നാമമേ, പാരിന്ദുഃഖങ്ങളില് 
ആശ്വാസം ഏകുന്നനാമം വിശ്വാസിക്കെപ്പോഴ്ചം. 

ട് തന്നോടുള്ള സംസഗ്ലംപോല്-ഇന്നിഫത്തില് ഒരു 

ഭാഗ്യാ൯ഭവം ഇല്ലതു സ്വഗ്ഗംതന്നേ. നൂനം. 

൭39 സുരാജ് ചെമ്പട 

€ 

പല്ലവി ൬ 
യേശുവിന് വീരന്മാരേ! ധൈയ്യത്തോടെ നടപ്പിന്! 
ആശനമുക്കുണ്ടു ജയം.വൈരിയോട്ട പൊരുതാല്. 

ചരണങ്ങള് 

ലേഗവൃയം ഭയംവേണ്ട നമുക്കന്നു ജയിക്കാം! 

യേശുതാ൯കൂടെയുണ്ട നായകനായെപ്പോഴ്ചം--- യേഗ്ര [9 
്ലോഹത്തി൯ കൊടിപിടി-ച്ചെല്ലാടവും ചുററി നാം 
കാഹളങ്ങള് ഈതുക വന് കോട്ടകള് ഇടിയ്യമേ[--- യേശു 

ശത്രുത്വം എന്ന നട്ട.മതിലിവന് ഇടിച്ചു 

പൃത്രത്വത്തിന് ആവിയെ-ത്തന്നു നമുക്കിതിനാല്__. യേശ്ര 

സൂവിശേഷക്കൊടിയെ -പിടിച്ചുയത്തിട്ടക 

സവിശേഷം വിവരിക്കു-കുരിശിന്െറ രഹസ്യം! യേശു. 

സത്യമാം അരക്കെട്ടും - നിതിയെന്നകുവചം, 
നിത്യ സവിശേഷയത്ന-ചെരിപ്പതും ധരിച്ചു--- യേശ്രു 

രക്ഷയി൯ കൊടിനമു. ക്കിക്ഷണമുയത്മണം 
രക്ഷപെട്ടമുനത്തിനെെ ൨.ധൈയയമവര് കാണുവാന് യേശ്രു 
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7 രക്ഷയില് ശിരസ്ത്ം-വിശ്വാസമെന്നപരിച 

രക്ഷകനെഠ വചനമാം-ആത്മവാളും ധരിച്ചു യേ 
8 വിഴയത്തിന്രകാടിയുണ്ടു-നമുക്കിന്നുപിട പ്പാന് 

ഭയ പപ്പുടാന് അടിമയിന് ആവിയല്ലനമുക്ക്.-_ യേഥ 
2 വീരന്മാക്കാവശ്യം നല്. ധിരതയതല്ലയോ? 

ഭീരുത്വം നമുക്കിനി-തീരേവേണ്ട നിശ്ചയം! ദയറ 
10 ജനതയെ നമുക്കേശുൂ-മൂലം തരുന്നവന്നും 

ഡം ജയം ഹല്ലേല്യയ്യാ-ഹല്ലേല്യാ നിരന്തം. യേ 

എല്ലാം യേശു?" 

൭60 നാട്ട ഏകതാളം 
പല്പവി 

എല്ലാമേശു വേ! എനിക്കെല്ലാം യേശുവേ! 

അനുപല്ലവി 

അല്ലലേറും ഈഉലകില് എല്ലാം യേശുവേ! 

ചരണങ്ങള് 

1 ആയനും സഫായനം സ്നേഹിതനപായഹന് 
നായകന് എനിക്കന്പാന്ന ജ്ഞാനമണവാള നും. എപ്പാം 

2: തന്തതുള്ള ജാതിജനം സ്നേഹിതര് ബന്ധുക്കളും 
സന്തോഷസകല യോഗ സംപുരണ ഭാഗ്യവും. എല്ലാം 

3 ആവലിത ആശ്വാസവും രാത്രിയില് എന് ജ്യോതിസ്സ്റം 

വേവലാം കിടക്കയില് കൈകണ്ട ഓഷധവും.... എല്ലാാ 

48 ബോധകപിതാവുമെന് പോക്കിലും വരവില്ലം 
ആദരവു കാട്ടിട്ടം കൂട്ടാളിയും എന് തോഴനും. എല്ലാം 

ട് അണിയും ആഭരണവും ആസ്തിയും സമ്പാദൃമതും 
തുണയാളിയും രക്ഷയും എന് പ്രിയ മദ്ധൃസ്ഥനു൦--- എലാം 

6 വാനജിവഅപ്പുവും ആശയും എന് കാവല്ലം 
ജ്ഞാനഗിതമുല്ലാസവും നോട്ടവ്യം കൊണ്ടാടവും--- എലാം 
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ഒ61 പീറ. 17. 
്് 1 എല്ലാതരം യേശുനാമത്തെ 

എന്നേക്കും വാഴ് ത്തിടില്[. 
മന്നനായ്കാഴിപ്പി൯ ദുതര 

നാം വാ, ിന്൯, വാ റു, ]ി൯, വാ 6 ₹ 1൯ 

വാഴ “ത്തിന്! യേശവേ! | 

ക യാഗപിഠത്തില് കീഴള്ള. 
തന് രക്ത സാക്ഷികള് 

പുകഴ് ത്തീശായിന് മുളയെ 
നാം വാഴ്ത്തിന്! . ...... 

3 വിണ്ടെടടത്ത യിസ്പായേലില് 
ശേഷിച്ചോര് ജനമേ! 

വാഴ്ത്തീടില് രക്ഷിതാവിനെ 
ല് നാം വാഴ്ത്തില്! തര് ഇഴ € € ൭ 

4 ഭൂജാതിഗോത്രം ഏവരും 
ഭുപനെ കീത്തിപ്പിന്! 

ബഹുലപ്രഭാവന് തന്നെ 
നാം വാഴ്ത്തില്!.... . കഴമ 

ട് സ്വഗ്ഗസൈന്യത്തോടൊന്നായ് നാം 
സാഷ്ടാംഗം വിീണിടാം! 

നിത്ൃഗിതത്ത ല് റിം, 
നാം വാഴ “ത്തിന്൯.. 

നമ്മുടെ വാഹ പ്പെട്ട കത്താവു വരുന്നു 

൭൫൧2 തോടി ആദിതാളം 
പല്ലവി 

നാ... ...ഥന് വരവിന്നായുണന്നീട്ടവിന്-അന്ത്യ- 
നാളില് വാനില് വരും യേശു -നാ...... ഥന്൯...., 

ചരണങ്ങള് 
1 ലക്ഷങ്ങളിലുത്തമനാമെനന്െറ പ്രിയ മണവാളന് 

ലക്ഷണങ്ങള് തികഞ്ഞുള്ള തന്പ്രിയയെ കാണാനായി 
മോക്ഷമാഗ്ലേ വാഹനത്തില് കോടിദൂതസേനയ്ുമായ" 
ഇക്ഷണത്തില് വരുന്നവന് തുള്ളിച്ചാടി മാനിനെപ്പോല്.- വധ 

ന ച മ്മം പ പ്പം ച ഇ ഛി ച ലി ചംി മം 
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2 മുവപുതനന്െറ വരവിനാല് ലോകത്തെ താന് രക്ഷിച്ചു, 

ഇനപമേറും പറുദീസിന് വാതിലുകള് തുറന്നു 

തുമ്പമെന്നെൌ സ്വന്തനാട്ടിലെന്നന്നേക്കം വാഴാനായി 

അ 'പുനിറഞ്ഞേശുപരനാടിപ്പാടി വരുന്നിതാ! നാഥന് 

& എണ്ണയില്ലാക്കനയകമാരെണ്ണുമില്ലാതുണ്ടിപ്പോള് 

എണ്ണവാങ്ങി വരാനായിട്ടെല്ലാവരുമൊരുങ്ങവില് 

എണ്ണയില്ലാതുള്ള കാലം ഖിന്നരായി ത്തീന്നിടാതെ 

കണ്ണനീരോടെന്നന്നേക്കും നിന്ദ്യരായിപ്പോയിടാതെ--- നാഥ൯ 

4 കഷ്ടമയോ? കഷ്ടംതന്നെ ദുഷ്ടന്മാക്കുള്ളോഹരി 
ദുഷ്ടനാകും സേററം:നപ്പോലഗ്നീകൂപമവക്ു 

ദുഷ്ടന്മാരേ പാപം എല്ലാം തള്ളി ഓടിവന്നിട്ടവീ൯ 

ശിഷ്ടരായിട്ടേധുപാദം മുത്തം ചെയ്തുകരയുവിന് നാഥത 

ട് ശരത്രുതഫൂണ്ടെത്ര പേരിന്നിക്ഷിതിയില് വാഴ്ചന്നു? 

ശത്രുക്കളെ സംഹരിപ്പാ൯ന് യേശുരാജന്വരുന്നു! 

വൃത്ഥഭക്തരായവരും കൂടിക്കൂടിവന്നിടടന്നു 

കത്തനേശുവരുന്നിതാ സര്വ്വരേയയം വിധിക്കുവാന് ! __ നാഥന് 

ക് 

6 പാതിരാവില് മണവാഉളന്വപ്പുവിളി കേള്ക്കും നാം 

കത്തന്തന്നെ ആത്ത കൊണ്ടും ദുതര്മഹാശബ്ദത്തോട്ടം 

കാത്തിരിക്കും സഭസ്ക്കായി മദ്ധ്യവാനില് വരുന്നവന് 

ആത്തിയെല്ലാം തീത്മിവള്ക്കുള്ളാശവാസങ്ങള്നല്ലിട്ടവാ൯ന്-നാഥ 

“7 ഞാനുമെനെറ പ്രിയനും കൂടാനന്ദമായി വസിപ്പാ൯ 

താനെനിക്കു സ്വശ്ൂദേശം ദാനമായി ത്തന്നല്ലൊ, 

ഞാനുലകിലെത്രകാലം ബാഖാ ഖേദം കണ്ടെന്നാലും 

ഞാനതെല്ലാം മറക്കുന്ന ഭാഗ്യകാലം വരുന്നിതാ!-- നാഥന് 

പിന ൧൫ നന. ച. 27. അട, സച. 0. 2000, 1066. 
ി 






